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Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 30/01/2020 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về Hoạt động của Hội 

đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020;  Kế hoạch 

số 15/KH - UBND ngày 08/02/2020 của UBND huyện Yên Mô về triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Mô; Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối hợp huyện) ban 

hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng 

phối hợp huyện; tạo sự chuyển biến và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL). 

 - Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên của Hội đồng phối 

hợp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL của từng cơ quan, đơn vị.  
 

 2. Yêu cầu 

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

hợp huyện; phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm cơ quan thường trực và  các 

thành viên của Hội đồng phối hợp huyện trong việc tham mưu, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ PBGDPL. 

 - Đa dạng hóa các hình thức, hoạt động của Hội đồng; lựa chọn nội dung, 

tham mưu thực hiện công tác PBGDPL bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết 

thực, hiệu quả. Bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh tại địa phương; gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật 

và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.  
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn  

Ban hành các văn bản cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL huyện. 

 - Chủ trì thực hiện: Phòng tư pháp; 

 - Cơ quan phối hợp: Thành viên của Hội đồng phối hợp huyện; 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 
 

2. Kiện toàn tổ chức, nâng cao nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Rà soát kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật theo quy định. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 

PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở theo 

kế hoạch của UBND huyện. 

+ Chủ trì thực hiện: Phòng tư pháp; UBND các xã, thị trấn. 

 + Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020. 
 

3. Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp 

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối 

tượng, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Trong đó trú trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp 

luật mới được ban hành; các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Tăng cường hoạt động tuyên truyền các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. 

 - Hình thức tuyên truyền 

+ Tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép; trên hệ thống truyền 

thanh; trực quan sinh động; thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

các cơ quan, đơn vị; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý… 

+ Phát huy các hình thức  PBGDPL sáng tạo, có hiệu quả trên thực tế phù 

hợp với điều kiện thực tế; chú trọng phát huy vai trò của thành viên Hội đồng 

đối với các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp- 

giáo dục thường xuyên; PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật 

Phổ biến giáo dục pháp luật. 

 + Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng (theo Kế hoạch của UBND tỉnh).  

- Tổ chức thực hiện: Thành viên của Hội đồng phối hợp huyện.  

 -  Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 
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4. Triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ  

nghĩa Việt Nam; Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA – UBND của 

UBND tỉnh Ninh Bình về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2016 - 2020 

Ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị hưởng ứng “Ngày Pháp 

luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2020 với nội dung, hình thức phù 

hợp thiết thực và hiệu quả, tôn vinh Hiến pháp và pháp luật. Hướng dẫn các xã, 

thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 07/ĐA- 

UBND. Qua đó tiếp tục triển khai phát huy những ưu điểm của công tác tuyên 

truyền pháp luật.  

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp huyện 

làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

Kế hoạch này. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

theo kế hoạch của UBND huyện. 

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí thực 

hiện Đề án số 07/ĐA-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về phổ biến, giáo dục 

pháp luật và từ các nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật trên địa bàn huyện. 

3. Hội đồng phối hợp huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành viên và 

UBND các xã, thị trấn xây dựng văn bản triển khai thực hiện tốt những nội dung 

trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo 

Hội đồng phối hợp huyện (qua phòng Tư pháp) để được hướng dẫn ./. 

 

Nơi nhận:                                              
- Hội đồng phối hợp tỉnh;                                                
- Thường trực Huyện Ủy;    (để BC) 

- Lãnh đạo UBND huyện;                      
- Thành viên Hội đồng phối hợp;   

- Trang Web của UBND huyện;  

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: TP. 
 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
                

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Vũ Trọng Thứ 

 


		2020-02-12T10:05:48+0700


		2020-02-12T10:19:03+0700


		2020-02-12T10:19:03+0700


		2020-02-12T10:19:03+0700




