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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 861/KH-HĐPH ngày 10/3/2021 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ về Hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021. Sở Thông tin và Truyền 

thông xây dựng triển khai thực hiện trong năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) và nhiệm vụ công tác PBGDPL của sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ công tác 

PBGDPL, nhất là đối với các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, vướng mắc trong 

thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, 

thiết thực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến đổi mới trong công tác PBGDPL với 

phương châm hướng mạnh về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

II. NỘI DUNG 

 1. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác PBGDPL 

a) Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2021. 

- Thực hiện: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì, phối hợp với 

Phòng CNTT, bộ phận Pháp chế. 

- Thời gian: Xong trong tháng 3/2021. 

b) Các Văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác PBGDPL năm 2021 và hướng 

dẫn tuyên truyền đối với các vấn đề được dư luận Nhân dân quan tâm, những 

vấn đề bất cập mới phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật. 

- Thực hiện: Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 09/02/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021, các 

phòng chuyên môn của sở chủ động phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - 

Xuất bản tham mưu lãnh đạo sở để báo cáo, đề xuất Chủ tịch Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh việc hướng dẫn tuyên truyền đối với các vấn đề được dư luận 

Nhân dân quan tâm, những vấn đề bất cập mới phát sinh trong quá trình thi hành 

pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian: Cả năm 2021. 
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2. Tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL 

a) Tham gia, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL và hoàn thiện thể 
chế chính sách về PBGDPL 

- Thực hiện: Các phòng chuyên môn tham gia ý kiến và đề xuất (khi có yêu 

cầu) việc sửa đổi bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 về chuẩn tiếp cận pháp 

luật; Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ Tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL; thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật vào tiêu chí đánh giá huyện nông thôn mới. 

- Thời gian: Cả năm 2021. 

b) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

PBGDPL năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, 

đồng thời gắn chặt chẽ với triển khai các nhiệm vụ PBGDPL theo Quyết định số 

705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các chủ trương, chính sách 
lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 

- Thực hiện: Các phòng chuyên môn chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo 

lãnh đạo sở về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện việc sơ kết, tổng kết 

các Đề án theo nội dung của Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề 

án về phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế 

của ngành Thông tin và Truyền thông và của tỉnh. 

- Thời gian: Cả năm 2021. 

c) Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến 

gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách 
hành chính, các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 

- Thực hiện: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu triển khai: 

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân tập 

trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020, 2021; các dự thảo 

chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan 

trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma tuý, 

dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn 

vệ sinh thực phẩm; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; 

vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công ước quốc 

tế, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết 

có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

+ Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, tổ chức và 

doanh nghiệp; các quy định mới về tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện 

môi trường sản xuất, kinh doanh,...  

+ Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng 



3 

 

chính trị, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, 

kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương 

người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Tăng 

cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú 

Thọ lần thứ XIX. 

- Thời gian: Cả năm 2021. 

d) Tham mưu củng cố và kiện toàn, nâng cao năng lực và sử dụng có hiệu quả 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Thực hiện: Văn phòng sở. 

- Thời gian: Trong năm 2021. 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2021 

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công 

tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện 

Ngày Pháp luật và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10, 11 năm 2021. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền trên 

Cổng Thông tin điện tử về Ngày Pháp luật và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên 

địa bàn tỉnh, chú trọng tuyên truyền tại các cơ quan được UBND tỉnh chỉ đạo lựa 

chọn làm điểm (UBND huyện Tam Nông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Thời gian: Tháng 9, 10, 11 năm 2021, cao điểm từ ngày 01 - 20/11/2021. 

- Bộ phận Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc sở tuyên truyền Ngày Pháp luật thông qua các cuộc họp chuyên đề của 

Đảng, Chính quyền và các đoàn thể của cơ quan; khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp 

luật trên bảng điện tử cơ quan. 

Thời gian: Tháng 10, 11 năm 2021. 

e) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

- Thực hiện: Bộ phận Pháp chế chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc sở thực hiện khi có hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

- Thời gian: Quý I năm 2021. 

f) Triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan 

đến Biển, Đảo cho đối tượng là học sinh các trường trên địa bàn tỉnh thông qua cuộc 

thi tìm hiểu về Biển, Đảo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 
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Thời gian: Trong năm 2021. 

- Phòng Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc sở tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch liên ngành số 189/KHLN/GDĐT-

TTTT-ĐTN-CA ngày 04/9/2009 của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn về tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu 

niên, học sinh, sinh viên và các điểm kinh doanh dịch vụ Internet, cung cấp trò chơi 

điện tử công cộng phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những tác động xấu trong 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. 

Thời gian: Cả năm 2021. 

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số 

trong PBGDPL phù hợp với tình hình mới  

- Nội dung: Tuyên truyền Kế hoạch số 4920/KH-UBND tỉnh ngày 

25/10/2019 về triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh”; thực hiện chuyển đổi số 

trong PBGDPL phù hợp với thực tế của tỉnh và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  

- Thực hiện: Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc sở. 

- Thời gian: Cả năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì, theo dõi công tác tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

6 tháng đầu năm (trước ngày 5/6/2021) và tổng kết năm (trước ngày 10/12/2021) gửi 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp). 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở bám sát nội dung, nhiệm vụ được 

phân công Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, 

thời gian và có hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (trước 

ngày 31/5/2021) và tổng kết năm (trước ngày 30/11/2021) gửi Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu 

các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- HĐPHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (c/đ); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB (NL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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