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KE H04CH
TH1C HIN DE AN "TANG CIJONG UG DIJNG CONG NGH THONG TIN
TRONG CONG TAC PHO BIEN GIAO D1JC PHAP LUST GIAI DOJN 2019-2021
TREN DIA BÀN THj XA CIIrA LO
Thirc hin Kê hoach s 266/KH-UBND ngày 26/5/2020 cüa UBND tinh
Ngh An v vic thrc hin D an "Tang cithng üng ding cong ngh thông tin
trong cong tác phô biên giáo ditc pháp 1utt giai dotn 2019-2021 trên dja bàn
tinh Ngh An, UBND thj xa Cüa Lô ban hành K hojch thixc hin Dê an v&i
các ni dung sau:
I. MTJC DCH, YEU CAU
1. Miic dIch
- Triên khai thrc hin dng b, kp th?yi D an "TAng cung trng diing
cong ngh thông tin trong cong tác phô biên giáo dc pháp 1ut giai doan 20 192021" kern theo Quyêt djnh s 471/QD-TTg ngày 26/4/2019 cüa Thu tuOng
ChInh phü và k hoach sO 266/KH-UBND cüa UBND tinh, tiêp tiic dôi mdi,
tao buâc dt phá nâng cao hiu qua cong tác ph bin giáo diic pháp
Iut(PBGDPL) trên dja bàn thj xA.
- Tang cung üng dirng cong ngh thông tin (CNTT) trong cong tác
PBGDPL, dáp üng yêu câu xây dirng ChInh phü din tir nhAm tiêp tiic dôi mâi
ni dung, da dng hóa hInh thüc, nâng cao hiu qua cong tác PBGDPL dáp irng
yêu câu phát triên cüa xA hi gop ph.n tao chuyn bin cAn bAn, toàn din trong
thirc tuân thü, chap hành pháp 1ut cüa can b và nhân dan;
2. Yêu cu
- Xác dinh rô nhirn vii, tin do thuc hin; barn sat các rnic tiêu, nhim vi
theo chi dao cOa UBND tinh, Si Tu pháp v dôi mdi, lrng diing CNTT. Các
nhim vii, giái pháp dam bào tInh khâ thi, phü hqp vói diu kin thrc tin, phát
buy vai trog cüa các ban, ngãnh trong thirc hin K hoach.
- Chü tr9ng 1ng ghép, kt hcp vâi trin khai các chuc:mg trinh, k hoach,
dê an, nhim vii khác dam bào thông nh.t, dng b, khá thi, tit kim, hiu qua
và phát buy mi ngun 1irc cüa xA hi
II. MIJC TIEU
- NAm 2020 b sung chuyén trang thông tin ph bin giáo dic pháp 1u.t
trên Trang thông tin din t0 thj xä. Kt ni, chia sé, cp nht dy dü thông tin
vfci Trang thông tin ph bin giáo dc pháp 1ut tinh Ngh An

- Nàm 2021 phn du Trang thông tin din tir thj xâ lien kt Tü sách pháp
1utt din t1r quc gia và Cong thông tin din tr cüa Si Tir pháp
- Si:r ding mng vin thông, mtng xã hi phc vi cong tác PBGDPL dê
nâng cao hiu qua.
III. NQI DUNG
1. Xây dirng, 4n hành, quãn 1, khai thác, si'r diing hiu qua Chuyên
trang thông tin PBGDPL trên Trang thông tin din tfr Th: xã
1.1 Ca quan thrc hin:
- Trung tam Van boa Th thao và Truyên thông chju trách nhim xây
drng h tang, k5 thut, vn hành Chuyên trang thông tin PBGDPL.
- Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thông chU trI chju trách nhim
chinh, phi hcip vi phông Tu pháp cung cap, däng tái thông tin, cp nbat ca s
dfi lieu PBGDPL. Hang nàm chü trI pMi hgp vi phông Tu pháp bô sung, nâng
cap Chuyên trang thông tin din t1r PBGDPL si:r diing hiu qua và dam bão an
toân thông tin.
- Các phông, ban, ngành cp thj, UBND các phuing và các co quan, dan
vj khác có lien quan phi hçp cung cp, tIch hçrp thông tin, phô bin, giáo dilic
pháp 1u.t phü hçip vâi chi'rc näng, nhim vii và quyyeenf han dugc giao d dáng
tãi trên Chuyên trang thông tin PBGDPL thj xã.
1.2. Ni dung boat dng:
- Tin hành m Chuyên trang thông tin PBGDPL. Hang nàm b tn kinh
phi d xây dirng, 4n hành, duy trI boat dng.
- TIch hçp các ni dung sau trên Chuyên trang thông tin PBGDPL:
+ Các thông tin pháp 1ut theo quy djnh hin hành
+ Tài 1iu giâi thiu các van bàn pháp 1ut md (Nghj quyt cüa HDND
thj xã, Quyt djnh cüa IJBND thj xä). däng tãi toàn van tài lieu gii thiu các
van ban pháp lut; d cuang giâi thiu các vAn bàn lut.
+ Hoat dng cüa Hf) PBGDPL thj xA, Báo cáo viên, Tuyên truyn viên
pháp 1ut
+ Các tài lieu PBGDPL, các video, tiêu phâm, tInh hung pháp lut, hói
dáp pháp lust hoc các hInh thirc khác duçic dAng tãi theo quy djnh
+ S 1iu thng ké phc vii cong tác quán 1 nhà nuOc, theo dOi, don dc
hoat dng ye PBGDPL (báo cáo, kê hoach, huâng dn chuyên mon...)
+ các ni dung khác phá hcip vâi nhu cAu PBGDPL
1.3. San phâm: Chuyên trang Thông tin PBGDPL, các irng dung, phn
mêm, tài 1iu duqc tIch hçip, kM ni, sr diing
1.4. thai gian thirc hin:
- xây dirng, hoàn thành và vn hành: nArn 2020
- duy trI hoat dng n djnh, bn vng: näm 2020 và các nAm tip theo
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2. Tang cuthng quán trit, ph bin, truyn thông v ó'ng dtjng CNTT
trong cong tác PBGDPL
2.1. Co quan thirc hin:
Phông Tis pháp chü trI phi hçip vi các phOng, ban, ngành, UBND các
phis&ng và các Co quan, dcm vi có lien quan, UBND các phung
2.2. Di tuçmg:
Can b, cong chüc, viên chüc và Nhân dan trên ctja bàn Thj xà.
2.3. San phm:
Các hi nghj, tài lieu duçic xây drng, sir ding cho các Hi nghj duçic t
chirc và tài 1iu phát trên h thng truyn thanh & Co s&.
2.4. Ni dung:
T chiirc quán trit, ph bin, truyn thông nâng cao nhn thirc v vai trà,
nghia, ni dung, yêu câu phâi tang cir&ng &ng ding CNTT trong cong tác
PBGDPL; xây dmg, cüng cô và hInh thành thói quen chi dng, t1r giác h9c
tip, tim hiu pháp 1ut trên internet.
2.5. Th&i gian thirc hin : trong nãm 2020, 2021
3. Dam bão ngun hyc dáp frng yêu cu tang ctrô'ng u'ng ding CNTT
trong cong tác PBGDPL
3.1. Co quan thrc hin: Phông Tu pháp chü trI phi hçip vOi các Co quan,
don vj Co lien quan, UBND các phixäng
3.2. San phm:
Tài lieu &rçlc xây drng, các khóa bi d.rông, t.p huAn thrqc t chirc, các
co s& vt chat dáp 1rng khác
3.3. Ni dung:
- Dào tao, bôi duong, nâng cao trinh d, khà nãng 1rng dçing CNTT cho
di ngü lam cOng tác phô biên, giáo diic pháp lut
- Huy dng nhü'ng ngi.thi lam cong tác pháp 1u.t, am hiu pháp lut. . . tham
gia các hoit dng PBGDPL (nghiên ciru, trao dôi, bInh 1un, tu van...) triên
khai trên Chuyên trang thông tin PBGDPL.
- B trI, s& diing có hiu qua ngân sách hang nàm, izu tiên 1ng ghép t1r
chu&ng trInh, dê an, dir an hin có; chü dng thirc hin các giãi pháp tang
cithng xa hi hóa, khuyên khIch, huy dng các t chirc, Ca nhân, doanh nghip
trong và ngoài thj xã dâu tu phát trin CNTT ph1ic vçi cong tác PBGDPL.
3.4. Th&i gian thirc hin:
Trong näm 2020, 2021
4. Lien kt Tü sách pháp 1ut din tü quôc gia Va C6ng thông tin din
tur PBGDPL cüa S& Tir pháp, B Tur pháp
4.1. Co quan thirc hin: Phông Tis pháp phi hc'p vói Trung tam Van hóa
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The Thao và Truyên thông Thj xã
4.2. Thai gian thi.ic hin: Theo chi do, hu&ig dan cüa Sâ Tu pháp
5. Ba d&ng hóa các hlnh thu'c phi bin, giáo diic pháp 1ut khác trên
ming xã hi, cong ngh vin thông, thông tin nhir facebook, ming viên
thông, song phát thanh, truyên hInh, mng lirói thông tin co sir...
5.1. Co quan thirc hin: phOng Ti.r pháp chü trI phi hçip vâi Van phông
HDND-UBND và CáC co quan, don v có lien quan; UBND các phung.
5.2. San phAm: Các kênh ph bin, giáo dic pháp 1ut trén facebook,
youtube...; các din dan trrc tuyn duqc t chirc nhm kt nôi, chia sé thông
tin ph bin, giáo diic pháp 1ut cho Nhân dan.
5.3. Ni dung:
- Triên khai ph bin, giáo diic pháp 1ut qua các irng diing xã hi, cong
ngh vin thông, thông tin nhu facebook, youtube, zalo, Fanpage Facebook và
cac ming xA hi khác; thirc hin ph biên, giáo diic pháp 1ut thông qua các
din dan giao luu tr?c tuyn v chInh sách pháp 1ut. . .phiic vii nhu câu tim
hiu pháp lu.t cUa can b và Nhân dan.
- Kt ni, tang cu&ng sir ttrang tác vâi các tin, bài PBGDPL trên song
truyn thanh, truyn hInh thj xa và mng hrOi thông tin co sâ d cung cp thông
tin chInh thng, kjp th?yi, !inh hoit và da dng.
5.4. Th?i gian thirc hin: näm 2020 và các nàm tip theo
6. Rà soát, d xut, bi sung, nâng cp trang thit bj bão dam dáp frng
yêu cu xây diyng và vn hành chuyên trang thông tin PBGDPL trên
Trang thông tin din tü th xã
6.1. Co quan thrc hin: Van phOng HDND-UBND chü trI phéi hçp vOi
phOng Tài chinh, phOng Tu pháp, Trung tam Van hóa Th thao và Thông tin
6.2. Thai gian thrc hin: näm 2021 vá các nàm tip theo
IV. TO CHUC THçC HIN
1. Phân cong trách nhim
a) Phông Tu pháp: Chü trI, phi hçp vâi các co quan, don vj lien quan,
UBND các phix&ng triên khai thirc hin Co hiu qua K hotch nay; lam du mi
theo dOi, hithng dan, don dôc, kiêm tra vic thirc hin; kjp thai báo cáo UBND
thj xä nhung khó khän, vithng mc trong qua trinh thirc hin nhim vii; 1p dir
toán kinh phi triên khai ké hoach gui phOng Tài chInh thâm djnh.
b) PhOng Tài chinh: có trách nhim phi hçp vth phông Tix pháp, Van
phOng HDND-UBND thj xã 1p dr toán kinh phi dam bâo thirc hin các nhim
vii cOa Kê hoach theo quy djnh cüa Lu.t Ngân sách nhà nuâc trInh UBND thj
xä b tn kinh phi thirc hin K hoach hang näm.
c) Trung tam Van boa Th thao và Truyn thông: to chi'rc thirc hin các
nhiêm vu di.roc giao tai Kê hoach nay. Nâng d.p, xây dirng ha tang, k thu.t,
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thit k& van hành; cung cp, däng tái thông tin, cp nht ca s dü 1iu
PBGDPL len Chuyên trang thông tin PBGDPL thj xã
d) Van phông HDND-UBND: Chü trI, phM hçip vri phông Tu pháp thirc
hin các nhim vii duçic giao ti Kê hoch nay; bô trI can b thiic hin nhim
vu van hành, kim soát vic cp nhât, dang tái các thông tin, tài 1iu PBGDPL
trén h thông mng truyn thông và Chuyên trang thông tin PBGDPL thj xä
dam bâo duy trI hoat dng n djnh, bn vtmg.
e) Các phông, ban, ngành cp thj, UBND các phi.ring:
Can cü chirc näng, nhim vi, tInh hInh thrc tin tti cci quan, dan vj to
chirc thrc hin theo ni dung K hoach.
2. Be nghj Uy ban MTTQ Vit Nam thi xã, các to chá'c chinh trj - xã
hôi thj xa, Toà an nhãn dan thi xã, Vin kiêm sat nhân dan thj xä và CáC Co.
quan, thrn v có lien quail: CAn cir chirc nAng, nhim vii ye cong tác PBGDPL,
t chüc quán trit, phô biên và trin khai Dê an cüa ChInh phit dam bão hiu
qua tii ca quan, t chrc minh.
3. Kinh phi thiyc hin
Kinh phi thirc hin Kê hoach nay cüa duçic ngân sách nhà nuc dam bão
theo phân cap ngân sách nhà rnxôc hin hành; cp phithng nâng cao trách nhim
và tInh chü dng trong vic chun bj các diu kin dam bâo trang thit bj cUng
nhtx nguOn kinh phi dê h trçl thrc hin các nhim vii lien quan. Vic quãn l và
sr ding kinh phi t& ngân sách nhà nuâc thirc hin theo quy djnh cüa Lut Ngân
sách nhà nuâc và các vAn bàn hithng dn thi hành.
Trong qua trInh trin khai thuc hin, nu có gI, khó khAn, vung m.c, dé
nghj các co quan, don vj, dja phuong kjp thi phán ánh dn Uy ban nhân dan
thj xã (qua phông Ti.i pháp) dê xem xét, giãi quyk/..No'i nhân:
- Sc Tu pháp (b/c);
- TT HDND (b/c);
- ChCi tich, các PCT UBND thi xã;
- Các phông, ban, ngành cp thj;
- UB MTTQ, các doan th chInh trl - xä hôi thj xã;
- Tôa an nhân dan, Vin KSND thi xä;
- UBND các phung;
- Lru VT, TP.,4.
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