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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt là PBGDPL); hòa
giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai
năm 2020. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế
hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2020 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số
04-KL/TW ngày 19/4/2011; Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản
Luật do Quốc hội ban hành, các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, các Thông tư, Quyết định của Bộ; các Nghị quyết của HĐND, các Quyết định,
Chỉ thị của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là CBCCVC) và người lao
động trong cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của CBCCVC và
người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng môi trường sống lành mạnh
cho cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu
- Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Nội dung
PBGDPL phải bám sát đúng nội dung, tinh thần văn bản pháp luật, phù hợp đối tượng.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm
tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ,
chấp hành pháp luật trong xã hội.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung phổ biến pháp luật
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và hướng dẫn
triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW
ngày 19/4/2011; Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 2392/KH-UBND ngày 28/6/2017 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia
Lai giai đoạn 2017-2021.
- Tổ chức tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 20192021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch số 1744/KH-UBND ngày 13/8/2019 của
UBND tỉnh.
- Tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh.
- Triển khai và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.
- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết đã được Quốc
hội thông qua tại các kỳ họp trong năm 2019 và năm 2020; các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư đến CBCCVC và người lao động
trong cơ quan và doanh nghiệp.
- Tiếp tục phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua việc mở các lớp đào tạo ngắn
hạn; thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác
thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm doanh nghiệp và hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hằng
năm.
- Tổ chức phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn
bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; nội dung chính sách trong
các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý; niêm yết công khai các thủ tục hành chính
tại cơ quan.
2. Hình thức thực hiện
- Tuyên truyền miệng thông qua các buổi đọc báo, cuộc họp, hội nghị, hội thảo,
sinh hoạt thường kỳ; thông qua công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, kiểm tra
doanh nghiệp.
- Tuyên truyền bằng hình thức niêm yết trên bảng thông báo tại cơ quan.
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Thời gian thực hiện
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- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện trong quý I/2020.
- Triển khai tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên trong năm 2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở
xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật chi tiết và tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả; lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật
với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị mình; báo cáo kết quả
thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật định kỳ và hàng năm (qua Thanh
tra Sở) để tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Thanh tra Sở, Bộ phận pháp chế của Sở có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi
đôn đốc thực hiện Kế hoạch PBGDPL này; tổng hợp báo cáo định kỳ công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật theo đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc (thực hiện);
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu VT, TTr.
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