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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở;
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020;
Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức,
người lao động thuộc Sở các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Trung
ương, địa phương ban hành trong năm 2019 và 2020; chú trọng đối với các
VBQPPL liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ
của ngành Nội vụ.
1.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) kịp thời, đầy đủ, góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên
chức, người lao động; phát hiện kịp thời những vướng mắc, bất cập trong các
VBQPPL để đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã
hội phát triển, phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
1.3. Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động
của Sở về tầm quan trọng của công tác PBGDPL, từ đó tăng cường pháp chế
trong cơ quan, đơn vị và chấp hành, thực hiện tốt phương châm “Sống, làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật”.
2. Yêu cầu
2.1. Công tác PBGDPL của Sở Nội vụ đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ
trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của UBND
tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đề ra.
2.2. Tổ chức thường xuyên, kịp thời công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
với sự tham gia phối hợp của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và của
các đoàn thể thông qua nhiều hình thức thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT
1. Nội dung tổ chức
1.1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; các VBQPPL

của trung ương và của tỉnh được thông qua năm 2019, 2020, bám sát nhiệm vụ,
giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 trên địa bàn
tỉnh; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội,
đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ công tác, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm năm
2020 của Sở Nội vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
(Có dự kiến chi tiết các nội dung PBGDPL năm 2020 theo biểu đính kèm.
Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Nội vụ sẽ xem xét bổ sung, điều chỉnh các nội
dung cho phù hợp).
1.2. Tiếp tục quan tâm, triển khai 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 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và chỉ đạo của
UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp.
1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo Kế hoạch số
36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
1.4. Thường xuyên kiểm tra, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng trong triển phai PBGDPL theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của
Sở Tư pháp.
2. Hình thức tổ chức
Căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai, tuyên
truyền trực tiếp đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động hoặc tuyên
truyền qua hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành VNPT- iOffice; đăng
tải nội dung các Luật; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực
nội vụ trên trang thông tin điện tử (Website) của Sở.
Các phòng có trách nhiệm triển khai trực tiếp các văn bản quy phạm pháp
luật đến công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các thành viên của Tổ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nội
vụ thực hiện các nội dung tại Quyết định số 328/QĐ-SNV ngày 10/8/2016, Kiện
toàn Tổ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Nội vụ.
2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm:
- Tham mưu cho lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai
thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này;
- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, với các phòng chuyên môn, tổ chức
trực thuộc triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2020.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Sở
Tư pháp và lãnh đạo Sở Nội vụ theo quy định.
- Đăng tải đầy đủ, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến
lĩnh vực Nội vụ trên trang thông tin điện tử (Website) của Sở sau khi Kế hoạch
này được ban hành.
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3. Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn
phòng Sở thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 theo chức
năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao và thực hiện “Ngày pháp luật” theo đúng
quy định.
4. Kinh phí thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, thực hiện
theo quy định hiện hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị
các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phản ánh qua Văn phòng Sở để tổng hợp,
báo cáo Lãnh đạo sở xem xét, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (LTMH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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