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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

  Phú Thọ, ngày      tháng 4 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho  

người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp 

 tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù  

tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,  

lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1448/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang 

chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện 

pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên 

vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2021; Sở 

Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức 

và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; 

người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, 

người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, 

lang thang cơ nhỡ; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối 

tượng trên đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần đấu tranh, 

phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

- Nhân rộng các mô hình điểm, hiệu quả trong công tác phối hợp thực 

hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc Đề án trong cộng 

đồng dân cư. Tuyên truyền cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án. 

2. Yêu cầu 

 - Công tác tuyên truyền đảm bảo theo đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án; chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, biện pháp 

phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng cần tuyên truyền. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng chức năng, các địa 

phương lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong phổ biến, 
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giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Trong đó, tập trung tuyên 

truyền vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân được phân công trong thực hiện Đề án; công tác phối hợp của 

dòng họ, gia đình với chính quyền, ban ngành trong thực hiện việc quản lý, giáo 

dục con em không vi phạm pháp luật. 

- Tuyên truyền các giải pháp thực hiện, sự tham gia của các đoàn thể, tổ 

chức, doanh nghiệp, cơ quan pháp luật, nhà trường, cộng đồng dân cư, tổ hoà 

giải cơ sở, trưởng thôn, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và 

gia đình trong việc truyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng của Đề án. 

Tuyên truyền việc tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn cho các đối tượng của Đề án.  

- Tuyên truyền các biện pháp quản lý, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với 

những nhóm đối tượng là người chấp hành hình phạt tại địa phương, người bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hoà nhập 

cộng đồng và nhận thức, chuyển biến của các đối tượng thuộc phạm vi của Đề 

án sau khi được phổ biến, giáo dục pháp luật thực thi pháp luật.  

- Tuyên truyền về quyền con người, quyền công dân, những hành vi bị 

nghiêm cấm, hậu quả khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; các chuẩn mực 

đạo đức xã hội; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm công dân; kiến thức, kỹ 

năng tự bảo vệ, không bị lôi kéo tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.  

- Tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện Đề án. Tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt, các mô hình điểm trong thực hiện Đề án. Kịp thời 

phản ánh những mặt đã làm được và những tồn tại, hạn chế trong triển khai Đề 

án; những nội dung cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử 

tổng hợp; hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở... 

3. Thời gian tuyên truyền 

Tuyên truyền thường xuyên trong năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh triển 

khai thực các nội dung theo hiện kế hoạch. 

- Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

- Tiếp tục duy trì chuyên trang “Phổ biến pháp luật”. Tập trung tuyên 

truyền vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho các đối tượng của Đề án; các giải pháp thực hiện; gương người tốt, việc 

tốt; các mô hình điểm và kết quả đạt được trong thực hiện Đề án của các địa 

phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị 

Hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở, Trang thông tin điện tử tổng hợp của 

địa phương tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương và các nội dung tại mục 1, phần II 

của Kế hoạch này. 

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung của Đề 

án; các nội dung tại mục 1, phần II của Kế hoạch này và các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng đặc biệt là 

những quy định về xóa án tích, cấp lại chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, 

vay vốn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm... 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện 

pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 

cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 

2018 - 2021” năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát  

Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) (T/hợp); 

- GĐ, PGĐ (B. Thúy); 

- Phòng TTBCXB;  

- TT CNTT&TT; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành, thị; 

- Đài TT-TH các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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