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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố Vĩnh Yên năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐPB ngày 30/3/2021 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Hội đồng phối hợp, 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch hoạt động năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vĩnh 

Yên (sau đây gọi tắt là Hội đồng); 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 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. 

- Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng tư vấn, tham mưu giúp UBND, Chủ 

tịch UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

- Đổi mới tổ chức và cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp gắn với đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, GDPL. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phát huy vai 

trò thành viên, cơ quan thường trực Hội đồng; bám sát nội dung Kế hoạch của 

UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của 
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HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong năm 2021.  

- Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị của thành phố, UBND các xã, phường 

thực hiện công tác PBGDPL đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021 của địa phương. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, GDPL năm 

2021 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong đó 

gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 141/KH-UBND 

ngày 13/9/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 17/3/2021 về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2021 trên địa bàn thành 

phố Vĩnh Yên. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng, 

các thành viên Hội đồng. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị của thành phố, UBND xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

2. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công 

tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập 

trung vào các nội dung sau đây: Tiếp tục phổ biến các văn bản, chính sách pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội 

thông qua; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn 

bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

biển, đảo; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; 

bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các 

nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh 

nghiệp. Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ 

cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh 

gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

Đặc biệt, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, 
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quan điểm, chính sách lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng phù hợp với phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

3. Tham mưu, tư vấn chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - CQ thường trực Hội đồng. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị của thành phố, UBND 

xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021. 

 4. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 

pháp luật Việt Nam năm 2021: Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn 

bản hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - CQ thường trực Hội đồng. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị của thành phố, UBND 

xã, phường, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021. 

5. Tư vấn hướng dẫn, tổ chức triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - CQ thường trực Hội đồng. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị của thành phố, UBND 

xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021. 

6. Hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai 

nhiệm vụ phổ biến GDPL trong nhà trường, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình 

thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên 

tiến, hiện đại, phù hợp; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp 

luật trong nhà trường. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Tư pháp, các thành viên của Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

7. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, trọng tâm là chính sách, quy định 

mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư 

pháp trong các văn bản pháp luật về tổ chức các cơ quan tư pháp (Tòa án Nhân 

dân, Viện kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra hình sự); luật thi hành án (hình sự, 
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dân sự, hành chính); luật thi hành tạm giữ, tạm giam, luật tố tụng (hình sự, dân sự, 

hành chính) và các văn bản pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ 

chức bổ trợ tư pháp; các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án... 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công 

an thành phố (là thành viên Hội đồng), theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và lĩnh vực quản lý. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

xã, phường, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động tại Phần II của Kế hoạch này. Giao 

Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng làm đầu mối phối hợp tham mưu 

với Hội đồng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

này. 

2. Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành, 

lĩnh vực được giao; tăng cường phối hợp với phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán 

bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, tổ chức quản lý phục 

vụ cho nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 06 tháng, 

01 năm gửi kết quả về Hội đồng PHPBGDPL (qua phòng Tư pháp - cơ quan 

thường trực của Hội đồng) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

được bố trí từ ngân sách nhà nước, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan thường 

trực Hội đồng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các đơn vị phản ánh về Cơ quan thường trực của Hội đồng (phòng Tư pháp) 

để được hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận:                   
- TT UBND thành phố (b/c); 

- Sở Tư pháp (đ/b); 

- CPCT, CPVP; 

- Thành viên HĐPBGDPL (T/hiện); 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các 

đoàn thể của thành phố (P/h); 

- Lưu: VT, TP.                                                                  
 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Trần Ngọc Hải 
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