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V/v tổ chức thực hiện Kế
hoạch số 24/KH-UBND ngày
28/01/2021 của UBND thị xã

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã về
việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp
cận pháp luật năm 2021.
Để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL)
trong năm 2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã yêu cầu Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, hội đặc thù, ban, ngành đoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND các
xã, phường và các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã có trách nhiệm
tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình khẩn trương, xây dựng Kế hoạch,
chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc
phạm vi quản lý, trong đó chú trọng pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phối hợp cơ
quan thường trực Hội đồng – Phòng Tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật cho
Nhân dân trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2020 của
UBND thị xã; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
I. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG
1. Phòng Tư pháp
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức tuyên
truyền, phổ biến theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị
xã và xây dựng kế hoạch phổ biến, GDPL cho công chức thuộc phạm vi quản lý
của cơ quan. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, GDPL trực tiếp tại hội nghị, họp cơ
quan,… thông qua các hoạt động chuyên môn và đăng tải các văn bản QPPL thuộc
lĩnh vực cơ quan trên Cổng thông tin điện tử thị xã.
- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương năm 2019; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
và Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
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định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản,
danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.
2. Phòng Nội vụ
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức thuộc phạm vi quản lý
của cơ quan; hình thức tuyên truyền, phổ biến, GDPL trực tiếp tại hội nghị, họp cơ
quan,…, thông qua các hoạt động chuyên môn và đăng tải các văn bản QPPL thuộc
lĩnh vực cơ quan trên Cổng thông tin điện tử thị xã.
- Phối hợp cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến pháp luật về bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 –
2026 cho Nhân dân trên địa bàn thị xã.
3. Phòng Kinh tế
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức thuộc
phạm vi quản lý của cơ quan; hình thức tuyên truyền, phổ biến, GDPL trực tiếp tại
hội nghị, họp cơ quan,… thông qua các hoạt động chuyên môn và đăng tải các văn
bản QPPL thuộc lĩnh vực cơ quan trên Cổng thông tin điện tử thị xã.
- Phối hợp cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều cho Nhân dân trên địa
bàn thị xã.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức thuộc phạm vi quản lý
của cơ quan; hình thức tuyên truyền, phổ biến, GDPL trực tiếp tại hội nghị, họp cơ
quan,… thông qua các hoạt động chuyên môn và đăng tải các văn bản QPPL thuộc
lĩnh vực cơ quan trên Cổng thông tin điện tử thị xã.
- Phối hợp cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến Luật Đầu tư theo phương
thức đối tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp;... cho Nhân dân trên địa bàn
thị xã.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, giáo viên,
học sinh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã; hình thức tuyên truyền, phổ biến,
GDPL trực tiếp tại hội nghị, họp cơ quan,… thông qua các hoạt động chuyên môn
và đăng tải các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực cơ quan trên Cổng thông tin điện tử
thị xã.
- Phối hợp cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến Luật Giáo dục năm 2019
cho công chức, viên chức, giáo viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã và thực hiện công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường quy định tại Thông tư liên tịch số
30/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp.
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6. Phòng QLĐT, Phòng TN&MT, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng
Lao động – TB&XH, Phòng VH&TT, Thanh tra và Trung tâm VH–TT và
TT, BQL các công trình đầu tư và XDCB, TT Phát triển quỹ đất
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức thuộc phạm vi quản lý
của cơ quan; hình thức tuyên truyền, phổ biến, GDPL trực tiếp tại hội nghị, họp cơ
quan,… thông qua các hoạt động chuyên môn và đăng tải các văn bản QPPL thuộc
lĩnh vực cơ quan trên Cổng thông tin điện tử thị xã, Đài truyền thanh thị xã.
7. Ban chỉ huy Quân sự, Công an thị xã, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam
và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức,
chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.
8. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành
án dân sự
Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức
thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân trên địa bàn thông qua hoạt chuyên môn.
9. UBND các xã, phường
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã xây
dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền, phổ biến, GDPL tại địa phương theo nội dung
tại Mục II của Kế hoạch số 24/KH-UBND và pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho
cán bộ, công chức và Nhân dân tại địa phương và kiện toàn đội ngũ tuyên truyền
viên pháp luật theo quy định.
10. Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các đoàn thể thị xã tổ chức phổ biến,
giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; vận động Nhân dân
chấp hành pháp luật và phối hợp cơ quan liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật
cho Nhân dân trên địa bàn thị xã.
11. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham mưu Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị và Chủ tịch Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, GDPL cho công chức,
viên chức thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân trên địa
bàn thị xã.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Năm 2021
2. Tổ chức thực hiện
Cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường phổ biến, GDPL bằng các hình
thức như: Tuyên truyền trực tiếp tại hội nghị, họp cơ quan, đơn vị, địa phương, đối
thoại nhân dân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở,… và
đăng tải văn bản QPPL trên Cổng thông tin điện tử thị xã, tin, bài trên Đài truyền
thanh thị xã.
3. Chế độ báo cáo
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Kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo chung trong báo cáo công tác phổ biến,
GDPL 6 tháng đầu năm 2021 gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 15/5/2021 và báo
cáo kết quả công tác phổ biến GDPL năm 2021, gửi trước ngày 05/11/2021.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể; các thành
viên Hội đồng phối hợp phổ biến, GDPL thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường
phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Hội
đồng phối hợp PBGDPL thị xã (qua Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực) để
phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (b/c);
- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL;
- Các thành viên của Hội đồng PHPBGDPL;
- Lãnh đạo Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL
PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Phan Văn Ngà

