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KẾ HOẠCH
Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 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.

Thực hiện Công văn số 1610/STP-NV3 ngày 15 tháng 10 năm 2020 của
Sở Tư pháp về việc triển khai  Quyết  định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ; Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1521/QĐ-
TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế
hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 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 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ,
giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng,
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức tự
giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên
chức và và người lao động.

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các phòng, đơn
vị trực thuộc Sở thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, đáp ứng
yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong tình hình mới.

3. Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù
hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu
cầu xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống
chính trị trong triển khai công tác PBGDPL

Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển
khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; phát huy vai trò, xác định
trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp trong công tác này; gắn việc triển khai
Kết luận với thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết



Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết hợp PBGDPL với nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu
cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn

- Tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng tới toàn thể
cán bộ và Nhân dân bằng hình thức phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận, nhất quán
trong thực thi chính sách, pháp luật.

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm
trung tâm. Khi thực hiện thông tin, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật, chuyên
đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng
PBGDPL; thông tin tới Nhân dân về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền
công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập
trung PBGDPL trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của Sở và các ứng dụng
trên thiết bị di động; tham gia thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực
tuyến; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL; gắn kết chặt chẽ
với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” được ban hành theo Quyết định
số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trong
những năm tới.

- Tham gia tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và
các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về lĩnh vực xây dựng Nhân
dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các
đối tượng, địa bàn trong phạm vi cả nước, có trọng tâm, trọng điểm

- Phối hợp thực hiện PBGDPL hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của
bộ phận pháp chế tại đơn vị; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và
trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng
đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. 

- Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động
trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức
trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; vận dụng kỹ
năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện
dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân tìm hiểu, sử dụng,
chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.



- Phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn
2017 - 2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm
2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về PBGDPL trong Chương trình.

- Phối hợp xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật trên
phạm vi cả nước.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

4. Hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở
pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới

- Thực hiện rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL
để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu
quả công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012.

Thời gian thực hiện: Năm 2022.

5. Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác
PBGDPL

- Phối hợp, hướng dẫn, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực
phân tích, đánh giá, tham mưu hoàn thiện chính sách linh hoạt cho đội ngũ công
chức thực hiện công tác PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này bảo đảm
hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai PBGDPL đáp
ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Phối hợp rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp
luật theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; chỉ công nhận, duy trì hoạt động
đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực sự có năng lực
và hoạt động thực chất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ
năng PBGDPL cho đội ngũ này.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL

Thực hiện công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền
cơ chế huy động các doanh nghiệp, luật sư, luật gia, nhà khoa học, người có uy
tín trong cộng đồng dân cư... tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp
luật cho Nhân dân.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng

7. Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL

- Phối hợp thực hiện rà soát các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động
của đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp
luật thuộc Bộ Tư pháp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đổi



mới tổ chức, hoạt động của đơn vị theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động
linh hoạt, hiệu quả.

- Phối hợp đề xuất, bố trí biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ có
hiệu quả công tác PBGDPL tại đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về
PBGDPL;  phân  bổ,  quản  lý,  sử  dụng  hiệu  quả  kinh  phí  chi  cho  công  tác
PBGDPL đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm và cả giai
đoạn.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng

8. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả
công tác PBGDPL

- Kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh
giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan nhất là người đứng đầu cơ quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đánh giá hiệu
quả công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở chủ trì; các đồng chí Phó giám đốc Sở, Trưởng các phòng,
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Chánh Thanh tra Sở phối hợp, chỉ đạo thực kế
hoạch này.

2. Giao Thanh tra Sở Xây dựng làm đầu mối tham mưu, giúp Giám đốc
Sở  theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về Sở
Tư pháp theo quy định.

Đề nghị tập thể Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng
các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động
thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 

Nơi nhận:
- Các Phòng CM, đơn vị;
- Đảng ủy, Chi bộ, Đoàn thể;
- Ban GĐ Sở;
- Website Sở XD;
- Lưu: VT, VP (Tn).

          GIÁM ĐỐC

         Xà Dương Thắng
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