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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách  

Có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản  

quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 

 

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã 

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 

(sau đây gọi là Đề án), kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án. UBND huyện Nam Trực ban hành kế hoạch 

thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách có tác động lớn đến xã hội, 

nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất 

chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tạo đồng thuận xã hội đối với 

những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để 

đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp 

phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm 

pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh 

nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh. 

II. PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là DTCS) 

Đây là hoạt động do các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan thực hiện. Hoạt động này nhằm cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của 

DTCS bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự 

tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều; công khai, minh 

bạch nội dung tiếp thu, giải trình, dự kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, 

thể chế bảo đảm bám sát mục tiêu của Đề án. 

2. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2022 đến năm 2027. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông DTCS 

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung, tính 

chất DTCS và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời xây dựng Kế hoạch tổ chức 
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truyền thông DTCS hàng năm; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn hông tin trong quá trình thực hiện truyền 

thông DTCS; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội 

để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện về truyền thông DTCS 

Hàng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; chương trình/kế hoạch xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của địa phương và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền thông về DTCS thuộc 

phạm vi Đề án trên địa bàn huyện. 

3. Xây dựng nội dung truyền thông DTCS 

a) Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xây dựng tài liệu, 

nội dung truyền thông DTCS bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong 

phú, sinh động để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương,  phục vụ 

hoạt động truyền thông DTCS. 

b) Nội dung truyền thông DTCS gồm các vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính 

sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; 

- Nội dung cơ bản của chính sách; 

- Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện 

hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 

chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; 

- Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp và toàn xã hội (nếu có). 

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông DTCS 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cùng 

cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ 

năng truyền thông DTCS để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Hằng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch và điều kiện 

thực tiễn, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

huyện ban hành kế hoạch thực hiện; tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền thông DTCS 

tại địa phương. 

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và nhiệm vụ của Cơ quan 

Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; chủ trì triển 
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khai truyền thông một số DTCS theo phân công của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện. 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế 

hoạch;  hàng năm tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kết quả thực hiện Kế 

hoạch. 

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch 

này và tình hình thực tế chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch; chủ động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

dân về các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

ngành, địa phương.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên của Mặt 

trận, phối hợp với Phòng Tư pháp, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch; tăng cường các hoạt động truyền thông về nội dung DTCS cũng như vai trò, 

ý nghĩa của công tác này; khuyến khích, huy động các thành viên, hội viên và 

Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản 

biện về DTCS. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022-2027”./.  
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                         Vũ Tiến Duật 
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