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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Nghiêm túc triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của tỉnh. Kịp thời tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương 

ban hành có hiệu lực trong năm 2019, 2020; tiếp tục tuyên truyền, 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 của công chức, viên chức, góp phần thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ được giao, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật. 

 2. Yêu cầu 

- Đảm bảo nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đa 

dạng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Ban Quản lý; lồng ghép 

PBGDPL với triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020; thực hiện các 

chương trình mục tiêu pháp triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Phối hợp thực hiện các chương trình, đề án PBGDPL tránh dàn trải, 

trùng lắp, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các ngành, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác PBGDPL. Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức 

thực thi pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phối hợp thực hiện PBGDPL với tổ chức 

thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện theo hướng dẫn Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về 

kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật PBGDPL và các văn bản hướng 
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dẫn thi hành; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, các 

Chương trình phối hợp, Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở theo hướng tăng 

cường công tác quản lý nhà nước. 

1.2. Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi, 

kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK.  

1.3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù 

hợp với đặc điểm cơ quan, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý năm 

2020, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua 

năm 2019-2020, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính, phòng chống 

tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy 

nổ, 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 mà Việt Nam là thành viên có liên 

quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu biên giới. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK. 

1.4. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung 

ương và của tỉnh; căn cứ Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của 

UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các cấp có 

liên quan triển khai thực hiện: 

a) Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa 

bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 theo 

Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh; Đề án “Đẩy mạnh 

phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 

và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế 

hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh; Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công 

ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh; 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; 

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai 

đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 

chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân từ nay đến năm 2020. 
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b) Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 

vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021" theo Kế hoạch số 82/KH-UBND 

ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/7/2011 của 

UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam-

Trung Quốc. 

c) Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp 

pháp lý giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 

156/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh.  

d) Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử 

dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2017-2021 theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND 

tỉnh. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK. 

2. Quản lý nhà nƣớc đối với công tác hòa giải ở cơ sở 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH- UBND ngày 15/01/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan liên quan 

trong việc quản lý nhà nước đối với công tác hòa giả ở cơ sở theo quy định. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK. 

3. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật  

Tiếp tục phối hợp quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Duy trì tài khoản và thực hiện hiệu quả việc tra cứu văn bản trên trang Website 

https://thuvienphapluat.vn/ 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK. 

4. Thực hiện “Ngày pháp luật Nƣớc CHXHCN Việt Nam” 

Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH 

ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện 

"Ngày pháp luật" trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK. 

5. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách PBGDPL và thi đua, 

khen thƣởng trong công tác PBGDPL. 

Thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách PBGDPL 

năm 2020 theo hướng dẫn.   

Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn. 

 

https://thuvienphapluat.vn/
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung kế hoạch giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật tại cơ quan.  

2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Ban Quản lý 

phối hợp, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật 

theo kế hoạch và hướng dẫn của đoàn thể cấp trên.  

3. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật định kỳ, đột xuất theo yêu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./.  

                                                                                         
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các PCM, TTQLCK; 

- Lưu: VT.                              

 

KT.TRƢỞNG BAN  

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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