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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về
ông tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở
năm 2021; Kế hoạch số 18/KH-HĐPH ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về hoạt
động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai năm
2021; Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật tại Sở năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật (PBGDPL) theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Phổ biến,
giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, các quyết định của Chính phủ về
PBGDPL nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL;
nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ học tập tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức trong Sở.
Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PBGDPL theo hướng ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình thích
hợp.
2. Yêu cầu:
Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về PBGDPL, các Nghị quyết của Quốc hội, các chỉ đạo, điều hành
của Chính phủ, của tỉnh về PBGDPL; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây
dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy
vai trò tham mưu của Tổ pháp chế Sở Nội vụ trong việc thực thi các nhiệm vụ
PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nội bộ Sở.
Tổ chức thực hiện các nội dung công tác PBGDPL nghiêm túc, đúng kế
hoạch, đạt kết quả tốt. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa mô hình, hình thức
PBGDPL, vận dụng linh hoạt các hình thức, phù hợp với từng phòng, ban
chuyên môn, chi cục; gắn phổ biến, giáo dục với tổ chức thực hiện pháp luật nhà
nước và quy chế công sở của Sở.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật
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a) Phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản dưới Luật ban hành mới
thông qua năm 2020 và 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức Sở
- Nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Bảo vệ
bí mật nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Luật Tố
cáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán
bộ, Công chức và Luật Viên chức, Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, Luật Thi đua
Khen thưởng, Luật Thanh niên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật
Lưu trữ… và các văn bản pháp quy dưới luật của Trung ương, của tỉnh liên quan
đến lĩnh vực Nội vụ.
- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Sản phẩm: văn bản hướng dẫn, Hội nghị/hội thảo tuyên truyền, báo cáo
kết quả thực hiện…
b) Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đơn vị thực hiện: phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2021.
- Sản phẩm: văn bản hướng dẫn, Hội nghị/hội thảo tuyên truyền, báo cáo
kết quả thực hiện…
c) Xây dựng và triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo
cho cán bộ, công chức cấp xã các huyện, thành phố, thị xã năm 2021.
- Đơn vị thực hiện: Ban Tôn giáo
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II/2021.
- Sản phẩm: văn bản hướng dẫn, Hội nghị/hội thảo tuyên truyền, báo cáo
kết quả thực hiện…
d) Xây dựng và triển khai thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp
vụ về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm công tác
cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Cải cách hành chính.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II, III/2021.
- Sản phẩm: văn bản hướng dẫn, Hội nghị/hội thảo tuyên truyền, báo cáo
kết quả thực hiện…
2. Tổ chức xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ làm công tác PBGDPL
Tổ chức kiện toàn Hội đồng PBGDPL và tham gia tập huấn báo cáo viên,
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tuyên truyền viên pháp luật khi có kế hoạch của Sở Tư pháp.
3. Thực hiện Ngày Pháp luật
Tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
với nội dung, hình thức thiết thực, đúng hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức thực
hiện linh hoạt, hiệu quả Ngày Pháp luật trong Sở đáp ứng yêu cầu công tác
PBGDPL và nhu cầu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.
- Thời gian: Quý IV/2021.
4. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật theo Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì, các phòng, ban, đơn vị phối hợp.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện
truyền thông Nội bộ
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục
pháp luật; gắn liền công tác PBGDPL với hoạt động Công thông tin điện tử của
Sở.
- Đơn vị thực hiện: Cán bộ phụ trách CNTT, BBT Cổng TTĐT Sở Nội vụ.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
6. Nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2021
của UBND tỉnh
Biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật (tổng kết các
Đề án, Chương trình giai đoạn 2017-2021).
- Đơn vị thực hiện: Ban Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Sở.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban, chi cục:
Căn cứ kế hoạch này có trách nhiệm thực hiện công tác thực hiện tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh
vực được phân công nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo kết quả về Văn phòng Sở tổng
hợp (06 tháng trước ngày 15/5, năm trước ngày 10/11).
2. Văn phòng Sở:
Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các nội dung quy định tại Kế
hoạch này. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thực hiện tuyên truyền, phổ biến,
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giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa
bàn tỉnh Lào Cai (06 tháng trước ngày 25/5, năm trước ngày 15/11).
4. Nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 09/KH-UBND:
Ban Thi đua Khen thưởng chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng
UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai; định kỳ
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của cấp trên.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai./.
Nơi nhận:
- Sở Tư Pháp;
- Các phòng, ban, đơn vị của Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, HSĐT(Linh).
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