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_______________________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh 
về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp 
cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Công văn 
số 126/UBND-NC ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ 
biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 
115/UBND-NC ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Bộ 
luật Hình sự năm 2015; 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Chủ động, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) của Trung ương và địa phương ban hành năm 2017, 2018 vào thực 
tế quản lý nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực được giao của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư (Sau đây gọi tắt là Sở). Tiếp tục phổ biến sâu rộng các văn bản đang có 
hiệu lực thi hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

2. Công tác PBGDPL cần được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất 
và thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, linh hoạt, 
phù hợp với từng đối tượng; gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan. Đảm bảo về tiến độ, thời gian, chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo giục các Luật được thông qua tại kỳ họp 
thứ 4, Quốc hội khóa XIV, trong đó tập trung vào các luật liên quan đến lĩnh vực 
Kế hoạch và Đầu tư và các luật có liên quan như: Luật Quy hoạch, Luật quản lý 
nợ công.   

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo giục các Luật, nghị định, thông tư 
nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức về pháp luật, thực hiện tốt công tác đấu 
tranh, phòng ngừa tại cơ sở như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
phòng, chống tham nhũng; Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Bộ Luật hình sự; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật hành 
chính và các luật thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư như: Luật đầu tư, Luật đầu 
tư công, Luật Đấu thầu, Luật doanh nghiệp. 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 
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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.  

3. 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 mềm điện tử eofice cho công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan; 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; Phát tờ rơi, bài viết đăng lên 
Trang thông tin Xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thanh tra Sở 

 Đầu mối thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 
tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định. Phối hợp với các phòng chuyên môn, 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật như: Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn; Luật Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Luật Đầu tư công; 
Luật đấu th; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham 
nhũng; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật hành chính và một số 
luật, nghị định khác có liên quan. Kiểm tra, rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Sở 
chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong thực hiện công tác quản lý nhà nước liên 
quan đến các luật và các văn bản hướng dẫn.  

 Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức và cá nhân theo đúng quy 
định của Pháp luật thanh tra. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, thực hiện 
tuyên truyền cho tổ chức và cá nhân các quy định của pháp luật liên quan đến 
lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; kịp thời phản ánh những vướng mắc khó khăn 
trong quá trình thực hiện luật; những vi phạm, sai sót, của tổ chức và cá nhân để 
xem xét, tổng hợp, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

Chủ trì thực hiện tuyên truyền, phổ biến Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự, trong đó tập trung quán triệt các quy 
định mới của Bộ luật về chính sách hình sự của Nhà nước đối với các tội phạm 
về tham nhũng, các tội phạm về môi trường, quản lý hành chính, quản lý kinh tế, 
các tội phạm về chức vụ. Thời gian thực hiện trong quí I/2018.  

 2. Phòng Đăng ký kinh doanh 

 Chủ động rà soát, kiểm tra, lập báo cáo tham mưu cho Lãnh đạo Sở, cơ 
quan cấp trên về những vướng mắc liên quan đến Luật Doanh nghiệp và các văn 
bản hướng dẫn, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của 
doanh nghiệp. Phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể 
và tư nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Thực hiện trong năm 2018. 

 3. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân 
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Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh về chính sách, ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; đề xuất biện pháp hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức kinh tế và cá nhân khi tiến hành triển khai 
dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, 
Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020. Thực 
hiện trong năm 2018. 

 4. Phòng Kinh tế ngành 

 Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở tuyên truyền, phổ biến, rà soát Luật 
Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư. Thực hiện trong năm 2018. 

 5. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch 

 Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập 
huấn Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện trong năm 2018.  

 6. Trung tâm Xúc tiến đầu tư  

 Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của trung ương và địa 
phương ban hành; các thông tin, tài liệu tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp 
luật của tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện để đăng tải lên Trang 
thông tin Xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp.   

 Cập nhật tin tức về pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành, làm giàu Trang thông tin 
Xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp; từng bước xây dựng Trang thông tin trở thành 
địa chỉ tin cậy cho các tổ chức và cá nhân truy cập, tìm hiểu thông tin về môi 
trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Lạng Sơn.  

 7. Văn phòng Sở  

Chuẩn bị tốt điều kiện cho các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ.   

8. Các phòng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư căn cứ vào Kế hoạch này, chủ 
động triển khai, thực hiện tuyên truyền, phố biến, giáo dục các văn bản pháp luật 
liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với Thanh tra Sở tổng hợp, báo cáo 
theo yêu cầu./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CMNV, TTXTĐT; 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 

Dương Công Vĩ 
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