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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 
 

Thực hiện Công văn số 8921/HĐPH ngày 13/12/2018 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Nha Trang về việc xây dựng kế 

hoạch và kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2019, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc 

sống, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành và công dân, tổ 

chức sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình, của nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp 

luật và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cán bộ, công chức, 

nhân viên và nhân dân. 

- Tạo bước phát triển mới, góp phần nâng cao dân trí và hỗ trợ tích cực 

hơn nữa nhu cầu hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước và trong xã hội, bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững 

định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. 

2. Yêu cầu: 

- Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải được tiếp tục thực hiện thường 

xuyên, liên tục, rộng khắp và hướng về cơ sở. Lựa chọn hình thức, nội dung phổ 

biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng.  

- Lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hợp lý; sử dụng và khai 

thác hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật đang 

phát huy tác dụng, bảo đảm tính khả thi; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

đại trà trên diện rộng với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ pháp luật, 

tủ sách pháp luật, chương trình liên tịch, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ 

việc cụ thể và các hội thi tìm hiểu pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng: cán 

bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, công chức văn hóa - xã hội các xã, 

phường, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan đến lĩnh vực quản lý. 



2. Tập trung phổ biến văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống 

cán bộ, công chức, nhân viên và những văn bản quy phạm pháp luật khác do 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khác ban hành, trong đó tập trung vào ba nhóm chính gồm: 

- Nhóm các văn bản pháp luật quan trọng phải thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biển Việt Nam; Luật Giao thông đường 

bộ; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống 

tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Luật Phòng, chống ma túy; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh quốc gia; Luật 

Biên giới quốc gia; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh bảo vệ bí mật 

nhà nước;… và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. 

- Nhóm các văn bản Pháp luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 

2017, 2018,… và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành như:  

+ Luật Du lịch; 

+ Luật An ninh mạng; 

+ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định 

về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

+ Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao; 

+ Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ; 

+ Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL ngày 02/11/2018 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao. 

- Nhóm các quy định pháp luật của các Bộ, ngành và của UBND tỉnh, 

thành phố đã ban hành để hướng dẫn triển khai thực hiện các Luật và Pháp lệnh 

có liên quan đến hoạt động của ngành. 

3. Khai thác sử dụng và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp 

phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; kết hợp giữa phổ 

biến, giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 

vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể. 

4. Chú trọng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (cổng thông tin điện tử, hệ thống Đài Truyền thanh,...). Tập 

trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật bằng nhiều hình thức, 

biện pháp khác nhau, trong đó tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trực tiếp. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn 



hóa, văn nghệ để thu hút nhiều đối tượng tham gia nhằm tạo nên phong trào tìm 

hiểu pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. 

5. Nghiên cứu biên soạn và phát hành các loại tài liệu để phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo từng chuyên đề, lĩnh vực để cung cấp cho cán bộ, công chức, 

nhân viên và đội ngũ công chức xã, phường. Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong các hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban Quản lý các 

đình, làng, các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động của ngành. 

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP 

- Mở rộng nâng cao chất lượng các chương trình phổ biến giáo dục pháp 

luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sử dụng hiệu quả Đài Truyền thanh cơ 

sở, Trang thông tin điện tử của Phòng trong việc phổ biến các quy định pháp luật. 

- Tiếp tục cập nhật, đầu tư sách và tài liệu cho tủ sách pháp luật của cơ 

quan nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, 

công chức, nhân viên trong cơ quan. 

- Phối hợp tổ chức tốt “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” (09/11), tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu, 

sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có lồng ghép các nội dung pháp luật thiết thực, phù 

hợp với từng đối tượng. 

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở bằng hình thức lồng 

ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt các lễ hội, các đợt tuyên truyền cổ động, 

vận động chấp hành pháp luật theo từng chủ đề, nội dung cụ thể như các đợt vận 

động phòng chống tệ nạn xã hội, vận động xây dựng gia đình văn hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này, các bộ phận chuyên môn chủ động tham mưu 

Lãnh đạo Phòng xây dựng kế hoạch chi tiết và lập dự toán kinh phí để tổ chức 

thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lĩnh vực phụ trách đảm 

bảo hiệu quả. 

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách của thành phố.  

Trên đây là nội dung kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố năm 2019./.  

 
Nơi nhận:                                                                          
- Phòng Tư pháp (VBĐT, b/c); 

- Trưởng Phòng; 

- Các Phó Trưởng phòng; 

- CCNV trong cơ quan; 

- Lưu: VT, Long, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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