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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND
ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của
HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, Ủy ban
nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND trong giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao ý
thức tôn trọng chấp hành thực hiện pháp luật trong cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.
1.2. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; phát
huy vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối
hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL) bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên phạm vi toàn huyện đồng bộ, hiệu
quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị gắn với việc thi hành pháp
luật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
2. Yêu cầu
2.1. Bám sát và triển khai có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đồng thời gắn với các nhiệm vụ chính trị,
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là các lĩnh vực,
các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.
2.2. Bảo đảm các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết
hợp, lồng ghép việc thực hiện các Chương trình, Đề án khác có liên quan, phù
hợp đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội; hướng công tác PBGDPL về
cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Gắn kết công tác PBGDPL với
công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật, với việc triển khai thực hiện các
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
2.3. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL. Huy
động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn

thể và toàn thể Nhân dân trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị triển khai
công tác PBGDPL
Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng, toàn diện nội dung Chỉ thị số 41CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của
Ban Bí thư (Chỉ thị số 41-CT/TU); Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh; Kế
hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Tỉnh
ủy bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân trên địa bàn huyện.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; Cơ quan
Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2021
2. Nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của Hội đồng theo hướng phát
huy vai trò của Hội đồng là tổ chức phối hợp chỉ đạo giữa các phòng, ban,
ngành, cơ quan, tổ chức cấp huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở
huyện; Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
3. Xây dựng nguồn nhân lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp
ứng yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới
Rà soát, kiện toàn và bảo đảm 100% đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp
huyện; công chức tham mưu làm công tác PBGDPL được tập huấn nghiệp vụ,
bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo đảm hoạt động chuyên sâu; 100% cán bộ
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tuyên truyền viên
pháp luật; hòa giải viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật
mới ban hành.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể huyện, các
cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
4. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, có trọng
tâm, trọng điểm đến các đối tượng, địa bàn thông qua các hình thức phù hợp
a) Triển khai thực hiện PBGDPL đảm bảo 100% các văn bản quy phạm
pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ban hành
đến các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của văn bản sau khi có hiệu
lực thi hành.
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- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở huyện,
các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
b) Thực hiện rà soát, triển khai PBGDPL đến 100% tổ chức, cá nhân có
liên quan tại các điểm nóng vi phạm pháp luật, khiếu kiện kéo dài, vụ việc liên
quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình, dự án trọng điểm
trên địa bàn huyện.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở huyện,
các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
c) Triển khai PBGDPL đến các đối tượng học sinh trên địa bàn huyện về
các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tập
trung PBGDPL về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội... nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật,
tạo thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh, đến năm 2025 đảm bảo 100%
học sinh trên địa bàn huyện được PBGDPL.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo,
UBND các xã, thị trấn thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
d) Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật
thực sự hấp dẫn, cuốn hút đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm
đối tượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật. Kết hợp các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền
thống với các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiện đại. Kết hợp hiệu
quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu
quả thi hành pháp luật đảm bảo đến năm 2025 ít nhất 95% Nhân dân được
PBGDPL.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở huyện,
các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
5. Phát huy vai trò của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
huyện khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện nhiệm vụ phổ
biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
a) Triển khai các hình thức, nội dung PBGDPL đến 100% người đang bị
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; người đang chấp hành hình phạt cải
tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người bị phạt
tù được hưởng án treo; người được đặc xá, tha tù về cư trú, sinh sống tại địa
phương; người phải thi hành án dân sự được phổ biến các quy định pháp luật về
quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, thi
hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính.
- Cơ quan thực hiện: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm
sát nhân dân huyện, Chi Cục thi hành án dân sự huyện,
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn.
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- Thời gian thực hiện: Hàng năm
b) Tăng cường PBGDPL thông qua các hoạt động xét xử lưu động, kết
hợp PBGDPL trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến
hành tố tụng, bảo đảm xét xử lưu động theo chỉ tiêu của ngành.
- Cơ quan thực hiện: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm
sát nhân dân huyện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
6. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và
các tổ chức thành viên trong công tác PBGDPL
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành
viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn thành viên, hội viên của tổ chức mình trực
tiếp tham gia PBGDPL; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao
năng lực, kỹ năng PBGDPL góp phần nâng cao chất lượng PBGDPL; vận động
Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức, trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL. Phối hợp nâng cao
chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở
cơ sở.
- Cơ quan thực hiện: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ
đạo, hướng dẫn thành viên, hội viên thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
7. Tăng cường phối hợp giữa các Ban Đảng của Huyện ủy, các phòng,
ban, ngành; UBND các cấp; các tổ chức đoàn thể; cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn huyện
Tăng cường phối hợp, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 13/2020/NQHĐND bằng các hình thức, nội dung phù hợp. Trong đó, tập trung mạnh tuyên
truyền phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các điểm nóng về vi phạm
pháp luật và các dự án trọng điểm của huyện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các cơ quan
Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
8. Kiểm tra, đánh giá kết quả khen thưởng công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật.
Tiến hành hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong công tác PBGDPL trên địa bàn huyện. Hàng năm gắn công tác khen
thưởng PBGDPL với nhiệm vụ chuyên môn các cơ quan, đơn vị, Phòng Tư pháp
tham mưu khen chuyên đề (có kế hoạch riêng hàng năm).
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các
cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện
Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện có trách nhiệm:
- Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình phổ
biến, giáo dục pháp luật dài hạn và hàng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết
trên địa bàn huyện bảo đảm hiệu quả;
- Tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch của huyện;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND và tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả
thực hiện Nghị quyết.
2. Các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở huyện, các cơ quan
Trung ương đóng trên địa bàn huyện
Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở huyện, các cơ
quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện căn cứ các biện pháp, mục tiêu của
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và nhiệm vụ tại Kế hoạch
này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu
trách nhiệm về kết quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình.
Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí; bố trí kinh phí để đảm bảo thực
hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước, Luật PBGDPL. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực
hiện Kế hoạch này về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp.
3. Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Chủ trì tham mưu, giúp UBND huyện triển khai Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện.
Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Kế hoạch hàng năm triển khai
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các
phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
huyện; UBND các xã, thị trấn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng
hợp, báo cáo UBND huyện tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện
pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.
4. Phòng Tài chính
Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu bố trí đảm bảo kinh phí
triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hướng
dẫn quản lý, sử dụng, bố trí kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật tại các phòng,
ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và địa phương theo quy định.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện
Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo việc xây dựng, củng cố,
duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến
pháp luật, giải đáp pháp luật phục vụ cán bộ và Nhân dân.
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TU ngày
10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực
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hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư;
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và nhiệm vụ tại Kế hoạch
này tham mưu với cấp ủy cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác PBGDPL, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số
13/2020/NQ-HĐND tại địa phương, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả và chịu
trách nhiệm về kết quả triển khai công tác PBGDPL tại địa phương thuộc phạm
vi quản lý. Gắn chỉ đạo công tác PBGDPL với xây dựng tiêu chí chuẩn tiếp cận
pháp luật trong chương trình xây dựng nông thôn mới
7. Đề nghị Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Tòa án nhân
dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự
huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương kết hợp, lồng
ghép phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu của
Trung ương, của tỉnh và huyện.
Tăng cường PBGDPL thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án,
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; chú trọng xét xử lưu động.
Đẩy mạnh thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên
địa bàn huyện, xử lý nghiêm khắc, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm
quyền gắn với công tác PBGDPL, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp
luật của cán bộ và nhân dân.
8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
thành viên tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 41CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của
Ban Bí thư; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho hội viên,
đoàn viên của tổ chức mình; ban hành văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND trong hệ thống tổ chức mình, tăng cường vai
trò giám sát, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đoàn thể các cấp
trong công tác PBGDPL.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQHĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn 2021-2025, đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, cơ quan Trung
ương đóng trên địa bàn huyện; yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, và
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Tư pháp (b/c);
- TTTU, HĐND (b/c);
- CPCT, CPVP;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

Nguyễn Văn Dũng
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