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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông
ban hành kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL). Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thống nhất trên địa bàn
tỉnh về Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải
ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
cho cán bộ, Nhân dân.
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải
ở cơ sở, cấp xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về cơ
sở.
3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng,
đồng bộ, phù hợp từng đối tượng. Tăng cường ứng dụng CNTT trong tuyên truyền
nhằm chuyển tải thông tin tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền cần phù hợp với tình
hình thực tế và yêu cầu công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức…
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tập trung quán triệt, tuyên truyền đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng,
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy Lào Cai về
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...
Cụ thể như sau: Các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2021 và
năm 2022; Các 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 của pháp luật về trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước; Các văn bản về biển, đảo; Cải cách hành chính; Phòng
chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, mua bán người, dịch bệnh, thiên
tai; Hỗ trợ khởi nghiệp; Bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn
giao thông; Các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung
đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các hiệp định Thương mại tự do Việt
Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Vấn
đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…
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- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên
truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở... Nhấn mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL,
hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó
Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường truyền thông về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, PBGDPLvới
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.
- Tuyên truyền các hoạt động, các chương trình thực hiện PBGDPL, hòa giải
tại cơ sở. Làm nổi bật vai trò của đội ngũ tham mưu thực hiệc công tác tuyên
truyền, PBGDPL; sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể ở cơ sở; các
hoạt động lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến trong nhận thức về công tác tuyên
truyền, PBGDPL.
Tuyên truyền về công tác nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các hoạt
động giải đáp nghiệp vụ, khó khăn, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, người
dân; Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật…
Tuyên truyền các gương điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật; các tập thể, cá nhân có ý thức chấp hành pháp luật, ý
thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật.
- Tuyên truyền rộng rãi hoạt động chuyển đổi số trong công tác PBGDPL,
hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL. Đa dạng hóa các hình
thức tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm
đối tượng, địa bàn, chú trọng quan tâm đến các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc
thù, vùng đồng bào dân tộc, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp.
- Kịp thời định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trên cơ sở
bám sát và đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý
xã hội, phù hợp với đối tượng, địa bàn, thời điểm cụ thể; hướng dẫn sử dụng linh
hoạt, có hiệu quả các hình thức, cách thức PBGDPL; nghiên cứu cơ chế, mô hình
cụ thể tạo điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.
- Phản ánh việc lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL thông qua hoạt động của
các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự; xử lý vi phạm
hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và
giải quyết các thủ tục hành chính và hoạt động thực thi công vụ của các cơ quan,
đơn vị, tổ chức.
Đưa tin về hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp; trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học
tập môn pháp luật và giáo dục công dân. Việc đưa nội dung pháp luật vào giảng
dạy phải có chọn lọc, hệ thống, hiệu quả, thiết thực, từng bước xây dựng ý thức
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tuân thủ, chấp hành pháp luật đối với thế hệ trẻ, thanh, thiếu nhi ngay từ khi là
học sinh, sinh viên.
2. Hình thức tuyên truyền
- Duy trì thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tuyên truyền trên bản tin, hệ thống thông tin điện tử trên internet (báo/
trang TTĐT, mạng xã hội), hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
- Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động, tờ rơi, tờ
gấp, ấn phẩm truyền thông...
- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị tuyên truyền, hội nghị tập
huấn, hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật với người dân...
- Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng
dân cư, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội để thu hút người dân tham
gia; các cuộc trao đổi, đối thoại, tọa đàm, tư vấn pháp luật; Tổ chức các Hội thi,
cuộc thi tìm hiểu pháp luật với các quy mô, cấp độ, đối tượng phù hợp…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan trong khối
tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn lực lượng báo cáo viên,
tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung của công tác PBGDPL, hòa giải ở
cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư…
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí địa
phương, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng CNTT trong hoạt
động tuyên truyền để kịp thời chuyển tải thông tin tới từng người dân, giúp người
dân có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, hiệu quả.
- Thẩm định và cấp giấy phép xuất bản tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm, tài liệu không
kinh doanh nhằm tuyên truyền về công tác công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở,
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
- Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cổng
thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác thông tin – truyền thông khi có
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền
- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về công
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến
công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
4. Đề nghị các sở, ban, ngành
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng
các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền công tác
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường tuyên
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truyền, PBGDPL của lĩnh vực ngành phụ trách nhằm nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
5. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao Truyền thông, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường
sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano,
áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng
tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, PBGDPL nhằm,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, công tác
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên hệ thống
truyền thanh cơ sở.
- Đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp
với từng nhóm người, văn hóa địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt
động thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh, các thiết chế văn hóa cụm dân cư nhằm
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm
2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Lào Cai;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh và các cổng thành viên;
- Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn
tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Huệ

