UBND THÀNH PHỐ PLEIKU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG PHPBGD PHÁP LUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 411/KH-HĐPHPBGDPL

Pleiku, ngày 05 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật thành phố Pleiku năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBGDPL ngày 25/01/2021 của Hội
đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh về kế hoạch hoạt động của Hội
động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh năm 2021; Kế hoạch số
237/KH-UBND ngày 23/01/2021 của UBND thành phố Pleiku về triển khai
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật
trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục
pháp luật Thành phố (gọi tắt là Hội đồng) xây dựng kế hoạch hoạt động năm
2021 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Triển khai có hiệu quả trách nhiệm của Hội đồng theo Luật phổ biến
giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt
động của Hội đồng.
- Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp
UBND thành phố Pleiku, Chủ tịch UBND Thành phố trong việc chỉ đạo, phối
hợp thực hiện công tác PBGDPL.
- Tăng cường sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thành
viên Hội đồng, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong tổ chức triển khai
nhiệm vụ của Hội đồng và nhiệm vụ công tác PBGDPL của từng cơ quan, đơn
vị.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng; phát
huy vai trò, đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng và từng thành
viên Hội đồng trong tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác
PBGDPL.
- Việc triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực,
hiệu quả; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của từng cơ
quan, đơn vị; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; chú trọng
các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công
tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng
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- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL Thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2021
2. Tư vấn, giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ
đạo thực hiện công tác PBGDPL
2.1. Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL trong
năm 2021 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị,
trong đó gắn kết chặt chẽ với triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1408/KHUBND ngày 21/7/2017 của UBND Tthành phố ban hành Chương trình
PBGDPL trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021 và công văn số
2638/UBND-TP ngày 15/9/2020 của UBND thành phố về việc triển khai thực
hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển
khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBDGPL, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, nhân dân.
- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL Thành phố.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và UBND
các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
2.2. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến, trong
đó tập trung vào một số nội dung sau:
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban
hành; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và
năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn
bản quy định 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; cải cách hành chính; 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; cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước dành cho các đối tượng yếu thế trong
xã hội; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và
những nội dung khác theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II - Năm 2021
2.3. Tham mưu, tư vấn các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao
năng lực và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật
- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
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- Thời gian thực hiện: Quý III - Năm 2021
2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý I-III/2021.
2.5. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả công tác
PBGDPL theo quy định
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2.6. Hướng dẫn, phát huy vai trò của các cơ quan thành viên Hội đồng về
triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường, trọng tâm là đổi mới nội
dung, hình thức giảng dạy nhất là môn học giáo dục công dân theo hướng tiên
tiến,hiện đại, phù hợp, tăng cường kiểm tra đánh giá công tác giáo dục pháp
luật trong nhà trường.
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2.7. Thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt
động PBGDPL trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên và tình hình thực tế
của địa phương, bao gồm: hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút
nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; thu hút tổ chức Hội luật gia và các nguồn
lực khác trong xã hội tham gia PBGDPL.
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo
cáo viên thành phố, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp- cơ quan thường trực của Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý II, IV - Năm 2021.
4. Biên soạn, cấp phát tài liệu phổ biến pháp luật cấp cho báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ những người làm công
tác PBGDPL với hình thức phù hợp
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
5. Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL
- Chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng
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- Đối tượng kiểm tra: UBND các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Quý III - Năm 2021.
6. Sơ kết, tổng công tác PBGDPL: Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác
PBGDPL.
- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý II, IV (tùy tình hình thực tế triển khai).
III. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PBGDPL TRÊN CÁC LĨNH VỰC
CHUYÊN NGÀNH
1. Nội dung:
- Các cơ quan thành viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu
UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PBGDPL trên các lĩnh vực chuyên ngành
theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi được giao quản lý đảm bảo đúng quy định
tại Quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL Thành phố được ban hành
theo Quyết định số 02/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 27/3/2017.
- Thành viên Hội đồng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố
được giao chủ trì thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL
hoặc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL năm 2012 chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL theo lĩnh vực quản lý, chủ trì
triển khai thực hiện các chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; chú trọng
công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
được giao.
2. Trách nhiệm thực hiện: Các cơ quan thành viên Hội đồng.
3. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Tư pháp thành phố Pleiku – cơ quan thường trực của Hội
đồng:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng và các
cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tham mưu Hội đồng tổ
chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.
- Giúp Hội đồng PHPBGDPL Thành phố theo dõi công tác triển khai thực
hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.
2. Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL Thành phố, UBND các xã,
phường:
Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật
theo các nội dung tại Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng. Báo cáo kết
quả thực hiện chung với báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2021 gửi về
Hội đồng (qua Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng) trước ngày
05/5/2021 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 05/11/2021 (đối với báo cáo
tổng kết năm) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Hội đồng PHPBGDPL
Tỉnh.
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Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật Thành phố năm 2021, đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng
PHPBGDPL Thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các xã,
phường triển khai thực hiện./.
TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp Gia Lai;
- TT Thành ủy Pleiku;
- TT HĐND Thành phố;
- Thành viên HĐPHPBGDPL thành phố;
- UBND xã, phường (để biết);
- Lưu.

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Quế
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