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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 115/KH-SKH&ĐT Nam Định, ngày 21 tháng 01 năm 2022  

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 
 

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác 

xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của ngành Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến 

giáo dục pháp luật. 

- Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ 

1. Xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến năm 2022 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò cộng đồng trong rà soát, phát hiện 

những nguy cơ tiềm ẩn có thể phát tán nguồn bệnh ra cộng đồng để kịp thời phòng, 

chống… bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân. 

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết, Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khoá XIII, các Kết 

luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thức XX. 

Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ công chức cơ quan tập trung 

vào các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật được ban hành năm 2020 và 2021 sẽ có 

hiệu lực trong năm 2022 và 09 Luật mới dự kiến sẽ được thông qua trong năm 

2022; 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; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Công ước, 

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. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung 

chính sách, văn bản về cải cách hành chính; 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; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, dịch bệnh, thiên tai; khiếu nại, tố cáo. 

2. Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục phápluật, Kết luận số 04-

KL/TW ngày 19/4/2011, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp 

luật; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với lĩnh 

vực quản lý; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

3. Căn cứ phạm vi quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện "Ngày 

Pháp luật Việt Nam". 

4. Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức 

pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ, gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ 

này trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

5. Tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật theo quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của 

Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực 

tế triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

2. Giao Thanh tra Sở: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch này. 

- Tổng hợp Báo cáo kết quả chung của Sở về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2022 theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch để 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị của Sở; 

- Lưu: VT; T.Tr. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đỗ Ngọc Hòa 
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