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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 
_____________________________ 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai năm 2022, với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm 
các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện 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, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. 

2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do 

Trung ương và địa phương ban hành mới có hiệu lực; tiếp tục tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng các văn bản đang có hiệu lực thi hành có liên quan trực tiếp hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành 
pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phòng 
ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.  

3. Công tác PBGDPL phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất và thường 

xuyên, lựa chọn nội dung, hình thức đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; gắn công tác PBGDPL với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, với các chương trình mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện quy chế dân chủ; phối hợp thực 

hiện các chương trình, đề án PBGDPL nhằm tránh dàn trải, trùng lặp, lãng phí; 
tăng cường phối hợp gữa các ngành và ứng dụng công nghhệ thông tin trong 

công tác PBGDPL. 

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện phải chủ động, linh hoạt, thích 

ứng an toàn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật do Trung ương 

và địa phương ban hành nhất là Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 
của UBND tỉnh và các Chương trình, Đề án về PBGDPL theo hướng tăng cường 
công tác quản lý nhà nước; bám sát cơ sở, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thực 

tiễn. Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác PBGDPL với xây dựng pháp 
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luật và tổ chức thi hành pháp luật; lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với đối 

tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội tham 
gia PBGDPL.  

Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: Giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, Luật phòng chống, lây nhiễm 

bệnh; phòng cháy, chữa cháy; các quy định lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư như: 
Luật quy hoạch, Luật đầu tư công năm 2019, Luật đầu tư năm 2020, Luật doanh 

nghiệp năm 2020, Luật đầu tư theo đối tác công tư năm 2020, Luật đấu thầu, 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật hợp tác xã,…các luật liên quan đến 
đầu tư, kinh doanh và các lĩnh vực khác được dư luận quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận xã hội… 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng 
tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các 

thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới. 

Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân, của doanh nghiệp và liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 

tham mưu thực hiện.  

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các cơ chế chính sách thu 

hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thành dự thảo Kế hoạch giải pháp nâng cao 
chỉ số PCI, DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và các năm tiếp theo để đẩy mạnh 

thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tuyên 
truyền, phổ biến quy định về cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ 
tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên 

truyền việc khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của 
tỉnh: tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành 
ngành kinh tế quan trọng; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh. Đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị 

trí địa lý của tỉnh. 

1.2. Phối hợp thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Tập 

trung trọng tâm vào việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác 
PBGDPL; duy trì, vận hành hiệu quả, hoạt động Trang thông tin điện tử của cơ 

quan; khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật có hiệu 
quả; đổi mới, tăng cường sử dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL. 

1.3. Phối hợp rà soát, cung cấp thay thế thành viên để kịp thời kiện toàn 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực, kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gắn với thực hiện Chương 



3 

 

trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

1.4. Cử công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCCVC thực thi công vụ; biên soạn tài liệu hướng 
dẫn, hỗ trợ chính sách cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; theo dõi, kiểm 

tra nắm bắt tình hình thi hành pháp luật và tác động của sách pháp luật đến 
người dân và doanh nghiệp; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

công tác PBGDPL và thi hành pháp luật. 

1.5. Thực hiện và báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Luật Phổ biến giáo 
dục pháp luật; đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác PBGDPL theo Thông tư 

số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ 
tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  

2. Thực hiện “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” 

Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH 

ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện 
“Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2022. 

Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động cơ quan với triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị 
an toàn, đạt chuẩn văn hoá, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

3. Kiểm tra, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Phó Giám đốc Sở) tham 

gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL; công tác hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Văn phòng Sở phối hợp với Thanh tra Sở đôn đốc các phòng triển khai 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến công chức, viên chức và người lao 
động cơ quan.  

4. Hình thức thực hiện 

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động như: Tổ chức tuyên 

truyền tại các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các cuộc họp cơ quan và các kỳ sinh 
hoạt của chi bộ, thông qua hệ thống phần quản lý văn bản điều hành Iofice cho 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; Trang thông tin điện tử của 
đơn vị và các trang mạng xã hội hữu ích khác; Tổ chức các hội thảo, lớp tập 

huấn cho các đối tượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực 
Kế hoạch và Đầu tư ở các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, công chức, 

các doanh nghiệp, viên chức, người lao động trong cơ quan; Xây dựng sổ tay 
hướng dẫn, bài viết tuyên truyền về chính sách đăng lên Trang thông tin của sở 

và Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp Lạng Sơn; hợp đồng với các Báo Trung 
ương, địa phương khác…. 
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- Đơn vị thực hiện: Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nhiệp 

vụ, Trung tâm XTĐT phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 (Hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, đơn vị 
trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm 

thực hiện triển khai nghiêm túc, có hiệu quả theo nội dung Kế hoạch đã đề ra. 

2. Văn phòng Sở chủ trì tham mưu tiếp tục phối hợp rà soát, cung cấp 
thay thế kịp thời cho Sở Tư pháp để kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

3. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả 
thực hiện công tác PBGDPL thông qua Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (cơ 

quan thường trực là Sở Tư pháp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 28/5/2022, báo 
cáo năm gửi trước ngày 18/11/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà 
giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư./. 

 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 
  Trung tâm XTĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

             

 
 

                      
                                                                                                      

Hà Mạnh Cường 
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