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KẾ HOẠCH
triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất, 
đồng bộ và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, đoàn thể, 
địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là PBGDPL), tăng 
cường quản lý nhà nước về PBGDPL trên địa bàn thành phố.

1.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến cơ bản, 
bền vững trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn 
hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực 
hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ 
nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan thành 
viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, UBND các quận, 
huyện tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.



b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, 
huyện.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2012.

1.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố 
và các quận, huyện.

- Đối tượng tập huấn: Báo cáo viên pháp luật thành phố và quận, huyện; công 
chức cơ quan tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; tổ chức pháp chế của cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

- Thời gian thực hiện: 

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật: Quý III, IV 
năm 2012 và quý I năm 2013.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL: Định kỳ 
hằng năm.

1.3. Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối 
tượng, địa bàn: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với 
các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến 
Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp 
PBGDPL thành phố, UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2012 và năm 2013.

2. Tổ chức rà soát văn bản pháp luật hiện hành về PBGDPL thuộc thẩm 
quyền ban hành; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 
bỏ để phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

2.2. Các cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể của thành phố, UBND các 
quận, huyện, cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản pháp luật về PBGDPL.

2.3. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2012.

3. Quan tâm rà soát, kiện toàn, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo 
cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác PBGDPL phù hợp 



với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 38 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

3.2. Cơ quan, tổ chức thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, 
huyện.

3.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và các quận, 
huyện; sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng để phù 
hợp với các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

4.1. Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành 
phố (Sở Tư pháp) và cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện 
(Phòng Tư pháp).

4.2. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan là thành viên Hội đồng phối hợp 
PBGDPL thành phố và các quận, huyện.

4.3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012 và quý I năm 2013.

5. Kiểm tra và sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

5.1. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
một số sở, ngành, địa phương phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện Luật.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện.

c) Đối tượng kiểm tra: Một số sở, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện.

d) Thời gian thực hiện: Quý I, quý II năm 2015.

5.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật. 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật thành phố, UBND các quận, huyện.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn 
thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; 



theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

2. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các tổ chức, đơn vị có liên 
quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực phối hợp với 
Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, 
định kỳ báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện Luật. 

3. Giao Đài Phát thanh – Truyền hình, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử 
thành phố tích cực thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài để đăng tải, giới 
thiệu nội dung Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.  

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố 
tham mưu UBND thành phố bố trí đủ kinh phí để các sở, ngành, UBND các quận, 
huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, thực hiện trong Kế hoạch này đảm 
bảo hiệu quả, tiết kiệm./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    
 CHỦ TỊCH

  Văn Hữu Chiến


