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KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biế n, giáo dục pháp luật
nhằ m nâng cao ý thức pháp luâ ̣t cho thanh, thiế u niên
giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biế n, giáo dục pháp
luâ ̣t nhằ m nâng cao ý thức pháp luâ ̣t cho thanh, thiế u niên giai đoạn 2010-2015”
theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
(sau đây gọi là Đề án 2160); rà soát, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp bảo đảm tính khả thi, phù hợp với Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày
17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch số 113/KHUBND ngày 04/7/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện phổ biến, giáo
dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn huyện Phú Vang.
b) Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây
dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu
niên giai đoạn 2010 – 2015; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải
pháp nâng cao chất lượng hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo
dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người
Việt Nam phát triển toàn diện.
c) Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh,
thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh,
thiếu niên.
2. Yêu cầu
a) Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công
tác thanh, thiếu niên tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
2015 - 2030; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thanh niên và Nghị định
số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thanh niên; Quyết định số 1042/QĐ-TTg và Quyết định số 705/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ.
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b) Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện; bám sát mục tiêu
tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg, Quyết định số 705/QĐ-TTg; không trùng lắp
với các chương trình, đề án khác; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan,
đơn vị.
c) Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các đơn vị nhất là Nội vụ,
Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Huyện Đoàn trong triển khai thực
hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.
d) Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ
chính trị của bộ, ngành, địa phương; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai
các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành
pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng
lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác
PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu,
trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy
đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động;
cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các
hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính
sách, pháp luật về thanh, thiếu niên.
b) Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù
(nông thôn, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân…) được tuyên truyền, phổ
biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và
đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.
c) Phấn đấu từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại
địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh
vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng,
từng địa bàn.
d) Giảm từ 10 đến 20% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh,
thiếu niên.
đ) Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật
mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu
niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL.
III. NHIỆM VỤ
1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án
2

a) Ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án
* Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020, Kế
hoạch thực hiện Đề án hằng năm
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp- Hộ tịch tham
mưu UBND cấp xã thực hiện tại địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án
đến năm 2020 và Kế hoạch năm 2018 trong tháng 4/2018, Kế hoạch các năm tiếp
theo trong tháng 3 (có thể lồng ghép vào Kế hoạch công tác PBGDPL).
- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch được ban hành.
* Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản hướng
dẫn năm 2018 trong tháng 4/2018, văn bản hướng dẫn các năm tiếp theo trong
tháng 02 (có thể lồng ghép vào Kế hoạch PBGDPL).
- Kết quả, sản phẩm: Văn bản hướng dẫn được ban hành.
b) Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về
công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công
an huyện, Huyện Đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm.
c) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự
huyện, Huyện Đoàn và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện:
+ Kiểm tra, đánh giá kết quả: Hằng năm.
+ Tổng kết, khen thưởng: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn, khen thưởng.
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2. Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho
thanh, thiếu niên
a) Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động
tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ,
chiến sỹ lực lượng vũ trang
* Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết
quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên Đài truyền thanh
huyện và hệ thống lao truyền thanh tại các xã, thị trấn.
- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền hình huyện
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công
an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Chuyên mục, tin, bài được đăng tải hoặc phát sóng.
* Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho
thanh, thiếu niên; cuộc thi về giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho
thanh, thiếu niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi
khác phù hợp với đối tượng và địa bàn.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Huyện đoàn tổ chức các cuộc thi, hội
thi cấp huyện tổ phù hợp với điều kiện thực tế.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan Trung
ương hoặc theo điều kiện thực tế tại địa phương.
- Kết quả, sản phẩm: Cuộc thi/hội thi được tổ chức.
* Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức
xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
chức danh tư pháp tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh,
thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương
trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở.
- Cơ quan chủ trì: phòng Tư pháp, Huyện Đoàn, Hội Luật gia huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí.
* Cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Huyện Đoàn.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
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- Kết quả, sản phẩm: các tài liệu pháp luật.
b) Thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ
quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án
“Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”
* Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch, báo cáo.
* Tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên theo Kế hoạch
thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” (Ban
hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo).
- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo hằng năm chỉ đạo, hướng
dẫn, thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với triển khai
Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Kế hoạch.
- Kết quả, sản phẩm: Phù hợp với từng hoạt động cụ thể trong Kế hoạch.
c) Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định
của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các chương trình,
Đề án về PBGDPL do Bộ, ngành, địa phương chủ trì, hướng dẫn thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an,
hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL cho thanh,
thiếu niên đặc thù (khuyết tật, người lao động trong doanh nghiệp, nạn nhân
mua bán người, nạn nhân bạo lực giao đình, người đang chấp hành hình phạt tù,
người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính,
người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ)
gắn với triển khai các đề án phổ biến, giáo dục do Ban, ngành, chủ trì, hướng
dẫn thực hiện theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/7/2017 của Uỷ ban
nhân dân huyện thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021
trên địa bàn huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Kế hoạch.
- Kết quả, sản phẩm: Phù hợp với từng hoạt động cụ thể trong Kế hoạch.

5

3. Nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn
thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên gắn với
PBGDPL cho thanh, thiếu niên ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện
chính sách, pháp luật
a) Tổng hợp những vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật có liên
quan đến thanh, thiếu niên qua công tác PBGDPL để đề xuất sửa đổi, bổ sung,
thay thế
- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Huyện Đoàn, các cơ quan, đơn vị
liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo tổng hợp, rà soát, đề xuất.
b) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, để trao đổi, góp ý dự thảo chính sách,
pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ
khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu
niên, đồng thời PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu
niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, Huyện Đoàn.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại
được tổ chức.
4. Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho báo
cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công
tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên
Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới
và kỹ năng PBGDPL
- Cơ quan chủ trì: phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an
huyện, Huyện Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức, báo cáo kết quả.
5. Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu
quả cho thanh, thiếu niên
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a) Rà soát, nhân rộng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh,
thiếu niên trên cơ sở chỉ đạo điểm của Đề án giai đoạn 2010 – 2015; đánh giá
một số mô hình mới để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm đến năm 2020
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018.
- Kết quả, sản phẩm: Mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu
niên được chỉ đạo điểm, nhân rộng; báo cáo rà soát, đề xuất.
b) Hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (mỗi năm chọn từ một số xã, thị trấn
để hỗ trợ, thực hiện chỉ đạo điểm). Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân
huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm phù hợp với thực tế của địa phương.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp; các cơ quan, đơn vị; Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn.
a) Phòng Tư pháp là Cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch này.
b) Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ thực hiện Đề án tại Kế hoạch
này chỉ đạo, phân công cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực
hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. Các đơn vị: Nội vụ, Ban
chỉ huy Quân sự, Công an, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện Đoàn, cử cán bộ làm đầu mối theo dõi, phối hợp
với phòng Tư pháp trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.
c) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ của Đề án tại Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế và yêu
cầu của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên ở địa phương.
Phòng Tư pháp làm đầu mối tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2018 – 2020 tại
địa phương.
2. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án tại Kế hoạch này được bố trí từ
nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo
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Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày
27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý,
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác
PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số
23/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định
mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp
luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản
pháp luật khác có liên quan.
b) Căn cứ các nhiệm vụ tại Kế hoạch, đơn vị được giao làm đầu mối,
tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Xây dựng dự toán thực
hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm gửi phòng Tài
chính- Kế hoạch huyện.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
a) Định kỳ hằng năm, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo
kết quả thực hiện Đề án về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 30
tháng 11 hằng năm để báo cáo UBND tỉnh.
b) Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại Kế
hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về
Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TP.
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