ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66 /KH-UBND

Phú Vang, ngày 16 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
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” năm 2018
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ
theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biế n ,
giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh , thiế u niên giai
đoạn 2010-2015” đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) ban hành kèm theo
Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
b) Nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng
các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên.
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) Bám sát, triển khai đồng bộ, thống nhất, tổng thể với Kế hoạch công tác
PBGDPL năm 2018, Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020 và nhiệm vụ chính
trị của cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ thống kê chỉ tiêu“Tỷ lệ thanh niên được tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật” theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày
25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về
thanh niên Việt Nam.
b) Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, đảm bảo yêu cầu,
chất lượng, không trùng lắp; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì,
cơ quan phối hợp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực
tiết kiệm, hiệu quả.

c) Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên PBGDPL, tập trung các nhiệm vụ
PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo
dục pháp luật và triển khai kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án về phổ
biến, giáo dục pháp luật do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tại Kế hoạch số
113/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện thực
hiện phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Phú
Vang.
II. NỘI DUNG
1. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án
a) Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án
năm 2018
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản hướng
dẫn trong tháng 4/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn (có thể ban hành
chung trong văn bản hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật).
b) Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, mô
hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện,
phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Huyện
đoàn và cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, báo cáo kết quả.
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL cho thanh,
thiếu niên năm 2018
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.
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- Kết quả, sản phẩm: Các báo cáo.
2. Nhiệm vụ, hoạt động thực hiện Đề án
a) Thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh,
thiếu niên
* Xây dựng tin, bài thông tin về tình hình PBGDPL, chấp hành pháp luật
trong thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Tin, bài được đăng tải.
* Triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên
Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
cuộc thi về sáng kiến, giải pháp, mô hình PBGDPL có hiệu quả do Bộ Tư pháp
tổ chức.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II – IV/2018.
* Tiếp nhận và cấp phát các tài liệu do Sở Tư pháp phát hành; biên soạn,
phát hành một số tài liệu phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật liên quan, thiết
thực đối với thanh, thiếu niên, nhất là thanh, thiếu niên đặc thù (tình huống giải
đáp, tờ gấp, câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật…)
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án.
- Thời gian thực hiện: Quý II – III/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu được phát hành; tình huống giải đáp, tờ gấp,
câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật.
b) Rà soát, đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến
thanh, thiếu niên và công tác PBGDPL
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Rà soát, tổng hợp vướng mắc, bất cập trong thực thi các chính sách, pháp
luật có liên quan đến thanh, thiếu niên (tập trung vào Luật Thanh niên năm 2005,
Luật Trẻ em năm 2016, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, các văn bản
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật…) và thông qua công tác PBGDPL
để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu, báo cáo tổng hợp, đề xuất.
c) Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật,
cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL
* Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL
cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, thực hiện 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 , Công an huyện,
Huyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu tập huấn, báo cáo kết quả.
* Triển khai Bộ Tài liệu nguồn hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho thanh,
thiếu niên do Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Bộ tài liệu được phát hành.
d) Phát hành Sổ tay “Một số mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên và
kinh nghiệm thực tiễn” (Giới thiệu các mô hình, cách làm hay về PBGDPL cho
thanh, thiếu niên trong thực tế và kinh nghiệm, giải pháp xây dựng, tổ chức triển
khai các mô hình này) do Bộ Tư pháp phát hành
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- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Sổ tay được phát hành.
đ) Thực hiện chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên
* Rà soát các mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên 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: Cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý I – II/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
* Hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm tại địa phương
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (chọn một số xã, thị trấn để triển khai
thực hiện chỉ đạo điểm).
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn
a) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng.
b) Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch thực hiện Đề
án đến năm 2020, chỉ đạo, phân công cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu,
giúp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.
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c) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác
PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.
2. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện Đề án theo Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân
sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo 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 tháng 6
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị
trấn xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước
hằng năm của cơ quan, đơn vị để phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định và tổ
chức thực hiện theo quy định.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
a) Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp kết quả
thực hiện Kế hoạch này định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/5/2018) và báo cáo năm
2018 (trước ngày 31/10/2018) về phòng Tư pháp trong Báo cáo kết quả công tác
PBGDPL; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, lĩnh vực PBGDPL của các cơ quan,
đơn vị để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.
b) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
Sở, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh kịp thời về Phòng Tư pháp để tổng
hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
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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Ký bởi: Hồ Viết Nhuận
Email:
hvnhuan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
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