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 KẾ HOẠCH  

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

 pháp luật thành phố Sầm Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-HĐPH ngày 22/03/2022 của Hội đồng 

phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa về hoạt động của Hội 

đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.  

Để tiếp tục góp phần đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

được triển khai thống nhất, có hiệu quả trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Hội 

đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố ban hành Kế hoạch hoạt 

động năm 2022 với các nội dung như sau:  

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

         1. Tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết 

định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ Tướng Chính phủ quy định 

về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán Bộ, Nhân dân, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 

của Thủ Tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW, 

kế hoạch 176/KH-UBND ngày 21/7/2021; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

23/2/2022 của UBND tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố. 

        2. Nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng trong tư vấn giúp UBND, Chủ tịch 

UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; bảo đảm công 

tác PBGDPL năm 2022 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng 

bộ, thống nhất, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị - pháp lý, phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với các vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng, phối hợp thực hiệncông tác PBGDPL theo phương 

châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ 

Hiến Pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 
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        3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và từng thành viên 

của Hội đồng phối hợp đảm bảo sự kết nối, lồng ghép các hoạt động; đổi mới 

cách hoạt động của hội đồng phối hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh công nghệ thông tin, 

nhiên cứu từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp. 

        4. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL; 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 nhiệm 

vụ PBGDPL. 

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ 

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo đúng yêu cầu, mục đích nội dung Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

hàng năm của UBND thành phố, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ tích cực cho 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; gắn kết giữa công tác 

PBGDPL với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn 

bản, bền vững, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, coi đây là một trong những tiêu chí 

quan trọng, là thước đo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL năm 2022 và những 

năm tiếp theo. 

2. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng 

trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL, tăng cường trách nhiệm của 

từng thành viên Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng. Chú trọng định 

hướng tư vấn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới, các nội dung pháp 

luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp; các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước, 

tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, chính sách và các văn bản luật 

trong quá trình soạn thảo; mục tiêu, quan điểm cải cách tư pháp và hoạt động tư 

pháp; tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng pháp luật làm phương 

tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, coi đây là khâu đầu tiên 

và có vai trò quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật. 

3. Công tác tham mưu, tư vấn phải đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về PBGDPL; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật; bảo đảm kinh phí PBGDPL cho đối tượng đặc thù, tại 

các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và ít có tổ chức, cá nhân tham 

gia, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả.  
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4. Đổi mới biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL phù hợp với điều kiện 

thực tế, nhóm đối tượng; nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý khai thác tủ sách 

pháp luật ở cơ sở; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho 

công tác PBGDPL, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.  

5. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; theo dõi việc thực hiện công 

tác PBGDPL; sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của hệ thống đài truyền 

thanh, truyền hình thành phố trong PBGDPL, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ pháp 

luật cho người dân tại cơ sở bằng việc đa dạng hóa các hình thức và phương pháp 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NĂM 2022 

1. Tham mưu kiện toàn Hội đồng và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng 

- Chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Qúy I năm 2022. 

2. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL 

2.1. Tham mưu ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

công tác PBGDPL và triển khai công tác các hoạt động của Hội đồng năm 2022. 

- Chủ trì thực hiện : Cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022. 

2.2. Tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp PBGDPL giữa các thành viên 

của Hội đồng. 

- Chủ trì thực hiện : Cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

3. Thực hiện các giải pháp tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng 

về vai trò, ý nghĩa, tầm quân trọng của công tác PBGDPL 

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng phối hợp là đại diện lãnh đạo Ban 

tuyên giáo, ban dân vận thành ủy. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng phối hợp; các cơ quan ban, 

ngành, đoàn thể thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của 

Hội đồng phối hợp năm 2022, tập trung chỉ đạo phổ biến các nội dung sau 

- Phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và 2022 như:  
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu Tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, luật điện lực, 

Luật doang nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố 

tụng hành chính, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; các 

luật, pháp l Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước, Luật Công an nhân dân, Luật Đầu 

tư công, Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Luật phòng, chống tham nhũng, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học...; các văn bản 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh 

quan trọng, 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: cải cách 

thủ tục hành chính trong đó tập trung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến cấp 

độ 3, cấp độ 4; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách tư pháp, tổ chức bộ 

máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các văn 

bản hướng dẫn triển khai thi hành và văn bản pháp luật của trung ương và của 

tỉnh. 

- Tuyên truyền giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo 

dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân 

thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn 

vinh gương người tốt, việc tốt, điển hành trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp 

luật. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở các quy định 

pháp luật của Trung ương, của tỉnh, của thành phố liên quan thiết thực đến đời 

sống, công tác của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, như: Pháp luật hình 

sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, pháp luật lao 

động, giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh; pháp luật giao thông, phòng 

chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; các chính sách pháp luật đảm bảo an 

ninh xã hội, ưu đãi cho người có công với cách mạng, người nghèo; cơ chế chính 

sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội... 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia 

và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông 

đường bộ, đường sắt. 

- Các chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp; pháp luật liên quan đến hổ trợ , 

tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh 

covid-19, ổn định đời sống và phục hồi kinh tế. 

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch hội đồng 
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- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực công tác của ngành. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và theo yêu cầu nhiệm vụ. 

 5. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2012 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp Luật Việt Nam 

năm 2022 

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch hội đồng 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực công tác của ngành. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

6. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công 

tác PBGDPL, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử PBGDPL 

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch hội đồng 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực công tác của ngành. 

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2022. 

7. Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức các hội nghị triển khai luật 

mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và 2022 cho cán bộ và nhân dân trên 

địa bàn 

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch hội đồng 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực công tác của ngành. 

- Thời gian thực hiện: Quý 2, 3, 4 năm 2022 

8. Thực hiện các Đề án và Kế hoạch PBGDPL thuộc chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2021- 2027 theo kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 

30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch hội đồng 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng thành phố, các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố được giao chủ trì 

triển khai Kế hoạch, Đề án. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

9. Chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, theo dõi, đánh giá 

kết quả thực hiện, tổ chức các giải pháp nâng cao năng lực, sử dụng có hiệu 

quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

- Chủ trì tham mưu thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 
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- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm vào đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, 

học tập môn học 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 

- Cơ quan thực hiện: các thành viên của hội đồng thực hiện theo trách 

nhiệm và phạm vi quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

11. Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội 

tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động sự tham gia của 

các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học 

và các nguồn lực khác trong xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Chủ trì tham mưu thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

 12. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Biên soạn, đề 

cương giới thiệu văn bản Luật và các tài liệu khác phù hợp với thực tiễn 

 - Chủ trì tham mưu thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

          13. Tổ chức họp sơ kết và tổng kết hoạt động năm 2022 của Hội đồng đề 

ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của các cơ quan, ban, ngành, 

UBND các xã, phường  

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch hội đồng. 

- Cơ quan thực hiện: Thường trực Hội đồng. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ 6 tháng, 01 năm. 

         14. Chỉ đạo, hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra về công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố 

a) Nội dung kiểm tra:  

- Công tác tự kiểm tra của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, 

phường; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL của tỉnh, Kế hoạch 

PBGDPL của thành phố trong đó tập trung vào các nội dung sau đây:  

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; xây dựng, quản lý, 

sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; 
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+ Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL; 

+ Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL; 

+ Công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân; 

+ Việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL; 

+ Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL và cách 

làm sáng tạo, hiệu quả; chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để 

nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; 

 - Chủ trì tham mưu thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng. 

 Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

b) Thời gian thực hiện:  

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra: Quý II, năm 2022. 

- Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra: Quý III, quý IV năm 2022. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp  

 Chỉ đạo hướng dẫn PBGDPL đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 

hoặc cần định hướng dư luận xã hội; đối thoại chính sách pháp luật; biên soạn đề 

cương, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; củng cố kiện toàn, quản lý gắn với sử dụng 

để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố; công tác tuyên 

truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, chú trọng lĩnh vực thi 

hành án dân sự, hành chính, bổ trợ tư pháp và các lĩnh vực có liên quan; giúp Chủ 

tịch Hội đồng chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các 

xã, phường, phân công, tổ chức các hoạt động của ban thư ký triển khai thực hiện. 

              2. Phòng Giáo dục – Đào tạo  

Chỉ đạo công tác PBGDPL trong nhà trường và trong ngành giáo dục và đào 

tạo; chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình, nội dung 

PBGDPL và triển khai, thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường; nâng cao 

năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục 

công dân; biên soạn phát hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học 

tập pháp luật trong nhà trường triển khai các hoạt động PBGDPL ngoại khóa. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL đối với các nhóm đối tượng đặc thù, trọng tâm 

là phổ biến về chính sách đối với người có công; người cao tuổi, người khuyết tật, 

trẻ em, chính sách lao động, việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục nghề 

nghiệp, bình đẳng giới, bạo lực gia đình… 
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4. Phòng Văn hóa - Thông tin  

Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, tuyên truyền, phổ biến các quy định 

pháp luật liên quan đến vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cơ quan báo chí qua các 

chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm, bài viết về PBDGPL; triển khai 

công tác PBGDPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tư vấn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho công tác PBGDPL 

và thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân thực hiện PBGDPL , tham mưu cấp 

kinh phí cho hoạt động PBGDPL.  

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố, mở nhiều 

chuyên mục PBGDPL về nhiều lĩnh vực pháp luật, tăng thời lượng tuyên truyền kết 

nối từ thành phố tới cơ sở. 

7. Đề nghị các thành viên Hội đồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến 

lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; tăng cường triển khai công tác PBGDPL cho các đối 

tượng đặc thù theo Luật PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác 

PBGDPL trong ngành, lĩnh vực quản lý theo kế hoạch công tác PBGDPL; tăng 

cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong PBGDPL cho công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình; các đơn vị được giao chủ trì 

thực hiện đề án, chương trình về PBGDPL chủ động triển khai thực hiện; định kỳ 6 

tháng, hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo về Hội đồng PBGDPL thành phố (qua 

phòng Tư pháp để tổng hợp). 

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy  

 Chỉ đạo phương tiện truyền thanh tăng cường các hoạt động PBGDPL 

thông qua các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, ấn phẩm, bài viết 

PBGDPL; phát huy vai trò của Đài truyền thanh, truyền hình thành phố trong công 

tác PBGDPL. 

9. Đề nghị UBMTTQVN thành phố 

 Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL 

trong hệ thống tổ chức mặt trận, thường xuyên lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp 

luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, các phong trào thi đua do 

mặt trận phát động, các hoạt động triển khai nhiệm vụ công tác của Ủy ban MTTQ 

thành phố.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành 

phố chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các thành viên Hội đồng, các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho Hội đồng thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch này. Đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung hướng dẫn 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ theo kế 

hoạch này./. 
 

       Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (để b/cáo); 

- TT. Thành ủy, HĐND&UBND thành phố (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (để b/cáo); 

- MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên; 

- Tòa án nhân dân, VKSND thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Chi cục thi hành án thành phố; 

- Các thành viên của Hội đồng PBGDPL thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, PTP.  

  TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBNDTP 

Bùi Quốc Đạt  
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