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KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 6/KH-UBND của UBND tỉnh
Nam Định ngày 16/01/2020 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 2020; Sở Nội vụ ban hành kế
hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng
cao kỷ luật, kỷ cương và khả năng áp dụng pháp luật trong hoạt động thực thi công
vụ. Đồng thời giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ hơn quyền và
nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ
nghĩa, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật trong nhân dân, tín đồ, chức sắc,
chức việc các tổ chức tôn giáo, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, xây
dựng nếp sống văn hóa, đảm bảo trật tự, an ninh nông thôn, sống tốt đời, đẹp đạo.
2. Yêu cầu
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phải được tiến hành một
cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
- Rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong cán
bộ, công chức, viên chức. Đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật, chú trọng phổ biến những nội dung thiết thực phù hợp với hoạt động
công tác của cơ quan.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật
Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện trong năm 2020 tập trung
vào những văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở và các văn bản pháp luật
mới được ban hành trong năm 2020, cụ thể:
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STT

Văn bản QPPL
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
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Luật viên chức; quy định của
Đảng và Nhà nước về công tác
phòng, chống tham nhũng;
Luật phòng, chống tác hại của
rượu bia năm 2019, Nghị định
số 100/2019/NĐ-CP; các văn
bản về thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo được ban
hành năm 2020…

Hình thức
PBGDPL

Đơn vị tổ
chức thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Thanh tra Sở

Quý I, II,
IV

Công chức, viên
chức và lao động
hợp đồng cơ quan Sở

Văn phòng Sở

Quý II, III

- Công chức, viên
chức Sở Nội vụ
- Trưởng phòng và
công chức làm công
tác tổ chức, nội vụ
của các Sở, ban,

Phòng
XDCQ&CTT
N

II, III, IV

Đối tượng
PBGDPL

- Sao lục và
gửi tới các
phòng, ban,
chi cục
thuộc Sở.
- Hội nghị
- Giới thiệu
trên Website

Công chức, viên
chức và lao động
hợp đồng cơ quan Sở

Quyết định số 09/2015/QĐ-
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TTg ngày 25/3/2015 của Thủ
tướng Chính phủ; Quyết định
10/2017/QĐ-UBND ngày
25/4/2017 của UBND tỉnh về
quy định trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan
HCNN về thực hiện công tác
CCHC trên địa bàn tỉnh Nam
Định; Nghị định 61/2018/NĐ-

Hội nghị

CP; Nghị định 63/2010/NĐCP và các văn bản liên quan
đến cải cách hành chính….
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Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương và các văn
Hội nghị
bản liên quan đến cán bộ, công
chức cấp xã
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ngành, đơn vị sự
nghiệp.
- Trưởng phòng và
công chức làm công
tác tổ chức, nội vụ
các huyện, thành
phố.
- Lãnh đạo UBND
xã, thị trấn
- Công chức, viên
chức Sở Nội vụ

4

Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ, công
chức và Luật viên chức; các
Nghị định, thông tư quy định
liên quan đến cán bộ, công
chức, viên chức được ban
hành trong năm 2020

Hội nghị

- Trưởng phòng và
công chức làm công
tác tổ chức, nội vụ
của các Sở, ban,
ngành, đơn vị sự
nghiệp.
- Trưởng phòng và
công chức làm công
tác tổ chức, nội vụ

Phòng CCVC

Quý III, IV

các huyện, thành phố
Lãnh đạo Văn phòng
hoặc Phòng HC-TH,
Phòng TC-HC và
cán bộ, công chức,
viên chức làm công
tác thi đua khen
thưởng các sở, ban,
ngành, đoàn thể, các

Luật thi đua, khen thưởng
2003; Luật sửa đổi bổ sung
một số điều Luật thi đua, khen
thưởng năm 2005, năm 2013;
Nghị định 91/2017/NĐ-CP
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ngày 31/7/2017 quy định chi
tiết thi hành một số điều của
Luật thi đua, khen thưởng;
Thông tư 12/2019/TT-BNV;
Quyết định 05/2019/QĐUBND…

Hội nghị

Hội đặc thù của tỉnh;
các cơ quan, đơn vị
Trung trương, các
Trường Đh, cao
đẳng, các doanh
nghiệp thuộc khối thi
đia của tỉnh
của tất cả các đơn vị
đóng trên địa bàn

Ban Thi đua
khen thưởng

Quý III, IV
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tỉnh Nam Định
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Các văn bản pháp luật mới
khác liên quan đến lĩnh vực
quản lý của Sở có hiệu lực
trong năm 2020

Hội nghị

Các Phòng,
Ban

Quý III, IV

2. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành thường xuyên, liên
tục theo từng quý trong năm, thông qua các hội nghị triển khai hoặc tập huấn văn bản
triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; tập hợp, biên soạn và phát hành các
tài liệu như đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới, các tập hệ thống văn bản pháp
luật theo chủ đề, các tờ rơi, tờ gấp, áp phíc, khẩu hiệu … cung cấp cho các đối tượng.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn thông qua việc xây
dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, trang thông tin điện tử của
Sở…
3. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành nội vụ chủ yếu tập trung vào
đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thuộc các lĩnh vực: Tổ chức
Nhà nước, Tôn giáo, Thi đua khen thưởng, Văn thư lưu trữ, gồm: cán bộ, công chức
Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; công chức Phòng Tổ chức cán bộ và
Văn phòng các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các công ty, các Doanh nghiệp,
các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các khối thi đua của
tỉnh và các Hội đặc thù của tỉnh.
Ngoài ra theo chức năng, nhiệm vụ Ban Tôn giáo thuộc sở còn thường xuyên tổ
chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tín đồ, chức sắc, chức việc các tổ
chức tôn giáo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, có
trách nhiệm chuẩn bị nội dung, xây dựng đề cương giới thiệu phổ biến các văn bản
quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn được giao; phân
công người trực tiếp làm báo cáo viên giới thiệu, hướng dẫn các văn bản quy phạm
pháp luật đó.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở xây dựng tủ sách pháp luật
của cơ quan; thường xuyên củng cố, bổ sung các tài liệu, văn bản quy phạm pháp
luật, nhất là những văn bản có nội dung liên quan đến công tác chuyên môn của
ngành nội vụ; xây dựng nội quy, quy chế quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả tủ
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sách pháp luật của cơ quan. Đồng thời đăng tải các nội dung văn bản trên trang thông
tin điện tử của Sở.
3. Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở tổng hợp tình hình, báo cáo
kết quả triển khai thực hiện việc PBGDPL theo quy định.
4. Kinh phí tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được trích
từ nguồn chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của cơ quan, đơn vị và
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trên đây là Kế hoạch công tác PBGDPL của Sở Nội vụ, yêu cầu các Phòng,
Ban, Chi cục thuộc, trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện. Đồng thời định kỳ 6 tháng
(trước ngày 20/5), hàng năm (trước ngày 20/11) báo cáo kết quả triển khai, thực hiện
về Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo
cáo kịp thời về Lãnh đạo Sở để xem xét, quyết định.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở;
- Lưu VP, TTr (02).

GIÁM ĐỐC

Sở Nội vụ
Tỉnh Nam Định
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Triệu Đức Hạnh
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