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KẾ HOẠCH 

Công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục  

pháp luật tỉnh Nam Định năm 2020 

 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và hướng dẫn của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) ban hành kế hoạch 

công tác năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm phát huy vị trí, vai trò của Hội đồng trong tư vấn giúp UBND tỉnh 

chỉ đạo, phối hợp thực hiện các công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phát huy 

vai trò và đề cao trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng và từng thành 

viên Hội đồng trong tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ công tác PBGDPL 

- Lựa chọn nội dung, đa đạng hóa các hình thức PBGDPL đảm bảo có 

trọng tâm, trọng điểm; bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh,  

gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với các vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm hoặc cần định hướng dư luận. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn. 

1.1. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác 

PBGDPL và triển khai hoạt động của Hội đồng năm 2020 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

Đơn vị thực hiện: Các thành viên Hội đồng; HĐPH PBGDPL cấp huyện 

ban hành kế hoạch công tác PBGDPL thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2020 

1.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thông tin, báo cáo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật của các thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh, HĐPH 

PBGDPL cấp huyện. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 
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Đơn vị phối hợp: Các thành viên Hội đồng; HĐPH PBGDPL cấp huyện 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 

2. Kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL các cấp. 

Tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố kiện toàn về tổ 

chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp 

Đơn vị thực hiện: Hội đồng PBGDPL các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: Quí I,II/2020. 

3. Tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL 

3.1. Xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến năm 2020 

gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, 

cải cách tư pháp.. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp năm 2013, 

các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2019 và năm 2020; các quy 

định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh 

nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, 

khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ , pháp luật về biển đảo; vấn đề dư luận xã 

hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết 

giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; các điều ước quốc tế về 

biển mà Việt Nam là thành viên…  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với lộ trình 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính 

của tỉnh Nam Định theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13/12/2019 của 

UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.  

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng và các quy định của HĐND - UBND tỉnh. Đặc 

biệt năm 2020, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập nước: phổ biến các chủ trương, quan 

điểm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp 

phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

Đơn vị chủ trì: Các ngành thành viên Hội đồng chủ động tổ chức tuyên 

truyền phổ biến các văn bản luật liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi 

quản lý của ngành; HĐPH PBGDPL cấp huyện. 
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Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020 và theo yêu cầu thực tiễn 

3.2. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020. 

3.3. Tư vấn hướng dẫn, phối hợp PBGDPL cho các đối tượng đặc thù 

Đối tượng được PBGDPL là người dân ở vùng biên giới biển, ngư dân; 

người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người đang 

chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc… 

Đơn vị chủ trì: Các thành viên Hội đồng được giao chủ trì; HĐPH 

PBGDPL cấp huyện. 

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các thành viên Hội đồng. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 

3.4. Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về 

triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

Đối tượng trọng tâm hướng tới là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, 

học tập môn pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù 

hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà 

trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên của Hội đồng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 

3.5. Tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL  

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội hóa 

công tác PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật 

gia, các chuyên gia và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL. 

Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia tỉnh; HĐPH PBGDPL cấp huyện. 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

3.6. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2020  

Việc triển khai cần đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm 

vụ chính trị, trong đó gắn kết chặt chẽ với triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch 
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số 84/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện Chương 

trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017 - 2021. 

Đơn vị chủ trì: Các thành viên Hội đồng được giao chủ trì thực hiện; 

HĐPH PBGDPL cấp huyện. 

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

3.7. Tham mưu, tư vấn các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao năng 

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

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các thành viên của HĐPH PBGDPL tỉnh và 

HĐPH PBGDPL cấp huyện thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

3.8. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

Khẩn trương thiết lập, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với 

thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021”. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;  

Đơn vị phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

3.9. Hướng dẫn, triển khai thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm, xếp 

loại hiệu quả công tác PBGDPL 

Hướng dẫn triển khai thực hiện 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. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh 

triển khai thực hiện công tác PBGDPL đảm bảo theo các tiêu chí tại Thông tư 

03/2018/TT-BTP. 

Đơn vị phối hợp: các sở, ngành, đoàn thể. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp,  

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định mới thể hiện chủ 

trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Luật 

tổ chức các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan 

điều tra hình sự); Luật thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính); Luật thi hành 

tạm giữ, tạm giam; Luật tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) và các văn bản 

luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công 

chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý…); 
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các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên của Hội đồng có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020, theo hướng dẫn của HĐPH PBGDPL 

Trung ương. 

5. Tổ chức kiểm tra và sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng. 

5.1. Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại một số địa phương, đơn vị 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên Hội đồng; Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện. 

Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020. 

5.2. Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2020. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

Thời gian thực hiện: 06 tháng, năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật của tỉnh - chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa 

phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

HĐPH PBGDPL tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 

02/6/2020 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 02/12/2020 (đối với báo cáo 

tổng kết năm). 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh Truyền 

hình Nam Định tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ 

biến giáo dục pháp luật thông qua các chuyên trang, chuyên mục, bài viết về 

PBGDPL; phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương 

tuyên truyền giới thiệu các nội dung pháp luật theo Kế hoạch này và thực tiễn thi 

hành pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tăng cường phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và HĐPH PBGDPL cấp huyện Nam Định 

căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực 

hiện Kế hoạch của mình; báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của 
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Hội đồng) trước ngày 25/5/2020 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 

25/11/2020 (đối với báo cáo tổng kết năm). 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa 

phương, đơn vị tổng hợp báo cáo gửi Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của 

Hội đồng để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Website của tỉnh và STP; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Phùng Hoan 
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