
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CU'A LO Dc 1p - Tii' do - Hanh phñc 

SÔ /KH-UBND Cua Ló, ngày(thángàm 2021 

KE HOACH 
Cong tác phô biên, giáo dic pháp 1ut; hôa giãi co' so'; xây dirng phu'ô'ng 

dit chuân tiêp cn pháp 1ut nám 2021 trên dja bàn thj xã Cira Lô 

Thirc hin K hoich so 31/KH-UBND ngày 20 tháng 01 näm 2021 ye 
Cong tác phô biên, giáo dc pháp 1ut (PBGDPL); hôa giãi cci só xây drng 
cap xâ dt chuân tiêp cn pháp 1ut nàm 2021 trén dja bàn tinh Ngh An cüa 
UBND tinh Ngh An. UBND thj xa Ciira Lô ban hành Kê hoch cong tác phô 

bin giáo dc pháp 1ut; hôa giãi co' sO', xây drng phuO'ng dt chu.n tiêp cn 
pháp 1ut nàm 2021 trên dja bàn thj xã nhu' sau: 

I. MJC IJICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

1.1. Thirc hin tot Quyêt djnh s 1521/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Thu 

tuO'ng ChInh phü ban hành K hoich thirc hin Kt 1un so 80-KL/TW ngày 
20/6/2020 cüa Ban BI thu' v tip tiic thirc hin Chi thj so 32-CT/TW cña Ban BI 
thu v tang cuO'ng sir lãnh dio cüa Dáng trong cOng tác phé biên, giáo dçic pháp 
luât, nãng cao 2 thO'c chp hành pháp 1ut cüa can b, nhân dan; Luât Phô bin, 

giáo diic pháp luât (PBGDPL), Luât Hôa giái 0' co' s và tai  Quyêt djnh cilia Thu 

tuO'ng ChInh phñ v xây dirng, quãn 1, khai thác Tn sách pháp 1ut; xây dirng 

cp xã dat  chun tip cn pháp 1ut và các nhirn vi trpng tarn cOng tác tu' pháp 

nãm 2021. 

1.2. Tao  s.r chuyên bin rntnh me cOng tác PBGDPL, hôa giãi a co so', xây 

dung phu'O'ng dat  chun tip cn pháp 1ut theo hu'óng O'ng diing manh  me cong 

ngh thông tin. 

2. Yêu cãu 

2.1. Quán trit và thkrc hin dy dü, kjp thO'i các chü tru'o'ng, chInh sách cilia 
Dãng, pháp 1ut cilia Nhà nu'ó'c v cOng tác PBGDPL, hOa giái co' sO', xây dirng 

phuO'ng dat  chun tip cn pháp luât, barn sat các Nghj quyêt cilia Quôc hi; chi 
dao diu hành cilia ChInh phili, B Tu pháp, Tinh üy, UBND tinh, chInh quyên 
dja phuo'ng, gn vO'i nhim v1i chInh trj, cOng tác thi hành và báo v pháp 1ut 
thuc trách nhim cilia các PhOng, ban, ngành, doàn the và các phu'O'ng trên dja 

bàn thi xã Cilia LO. 

2.2. Xác djnh cOng tác PBGDPL là nhim vli thuO'ng xuyên, lien tiic cilia cá 
he thng chInh trj; tang cu'ng sir phi hpp giü'a các Cap, các ngành, các t chñ'c 



doàn th các cp và UBND các Phi.rôrig nhm nâng cao hiu qua cong tác 
PBGDPL; phát buy tinh thin trách nhiêm tu h9c tap, tim hiu pháp 1u.t cña cong 
dan, nghia vii h9c tp pháp 1ut, giáo diic tu tuâng chInh trj, dto drc lOi song 
cüa can b, dàng viên, tto chuyn bin v thtrc pháp lut trong xã hi. 

2.3.Triên khai thirc hin dy dñ chirc nãng, nhim vu, quyên hn duçic giao, 
cao trách nhim ngui dirng du; phát buy vai trô tharn mu'u, tu vn cña Hi 

thng PBGDPL thj xà, co quan thumg trçrc Hi dông; nâng cao hiu qua cOng 
tác phi hcp, dam báo sir phi hçp, thng gbép các ho?t dng. 

2.4. Cong tác ph6 bin giáo dic pháp lut phài phü hp'p vó'i th'ng nhórn dôi 
tucing, da bàn, 1mb vuc và nhu cu xã hi, dam bào có tr9ng tam, trpng dim, 
thi& thrc, chat luçing, hiu qua, hu'ng tp trung v co sO'; tang cu'O'ng rng dung 
cong ngh thông tin; buy dng, khai thác, sir ding có hiu qua các ngun lirc xa 
hi tharn gia cong tác PBGDPL, hOa giãi co sO', xây dirng cap phu'O'ng dat  chuân 
tip cn pháp lut. 

II. NHIM VIJ TRQNG TAM 

1. Cong tác phô biên, giáo dic pháp 1ut 

1.1. Xây dimg Kê hoch PBGDPL närn 2021 cüa UBND thj xâ; chI do, 
hung dn UBND các phumg xây dimg Kê hoach PBGDPL nàm 2021. Các chu'o'ng 
trInh phi hçp và các D an v PBGDPL; phát huy vai trô cüa ngànb Tu' pháp trong 
quàn 1, chi dao, huóng dan, th.m djnh, diu phM k hoach. 

1.2. Phát huy han nUa vai trô, trách nhim cüa tmg thành vién Hi dng 
pMi hap PBGDPL Thj xà, nht là tham rnu'u, tu van thirc hin cong tác 
PBGDPL; tang cu'O'ng cOng tác phi hap giU'a các thành viên Hi dOng phôi hgp 
PBGDPL trong qua trInh tharn mrnj, to chiirc thuc hin. 

1.3. Tuyên truyn, ph bin chinh sách, pháp lut bang các hinh thirc phong 
phü, phü hap vOi trng di tu'çlng, dja bàn, barn sat nhim vu, giài pháp thirc hin 
Kê hoach phát triên kinh té - xã hi nãrn 2021 cüa Thj xã, nhim v1 cOng tác 
tr9ng tarn cüa timg PhOng, ban, ngành, doàn th cp thj, cp phu'&ng và nhim vu 
chInh trj, phát triên kinh t - xã hi cüa Thj xã; tp trung vào các Luât, pháp lnh, 
van bàn mO'i có hiêu luc thi hành; các dii thão, chInh sách, pháp lut có tác dng 
lO'n dn xâ hôi; các van bàn, quy djnh có lien quan trirc tip dn boat dng san 
xut, kinh doanh, quyn và lo'i Ich hap pháp cüa ngu'O'i dan, doanh nghip; các 
quy dinh v cãi cách hành chInh, phOng chng tharn nhüng, lang phi, h trç khâi 
nghip, khiêu nai,  tO cáo, bào v mOi tru&ng, an toàn v sinh thirc phâm, phông 
chng cháy n, an toàn giao thông du'O'ng b, pháp lut ye biên, dâo. DOng thO'i 
1ng ghép tuyên truyn, ph6 bin mang tinh djnh hu'O'ng các quy djnh ye chinh 
sách pháp 1ut ma du' 1un xã hi quan tam hoc cn djnh hu'O'ng du' lun xã hôi, 
các chInh sách, quy djnh dir kiên diêu chinh, sü'a dOi, bO sung hoc ban hành rnO'i 
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trong dir thào xây dirng 1ut näm 2021 (nêu có); các diêu u'ic quôc tê ma Vit 
Nam là thành viên có lien quan trirc tip dn ngi.rèi dan, doanh nghip. 

1.4. Tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp 1ut phc vii bu ci.r dai  biêu 

Quc hi khóa XV và di biu H5i dng nhân dan các cp nhim kI 2021 - 2026 

1.5. Huing dn, t chCrc các hott dng hu&ng ñng Ngày Pháp 1ut Vit Nam 
nàm 2021 di vào chiu sâu, thit thirc gtn vâi thirc hin các chuang trInh, d an 
v PBGDPL và nhim v1i trpng tarn cüa Phông, ban, ngành và các phu'ông. 

1.6. Dày mtnh irng ding cong ngh thông tin trong cOng tác PBGDPL phñ 

hçp vi yêu cu tInh hInh mi ti dja phwing. 

Xây drng chuyên rnc PBGDPL trên song truyn hInh Cüa Lô 01 tháng 02 
ln (Ni dung nay giao phông Tu pháp- Thumg tr1rc HDPHPBGD pháp lut kêt 
nM Trung tam van hóa the thao và truyn thông thrc hin). 

Ni dung giii thiu nhU'ng ni dung c bàn cüa các van bàn pháp 1u.t rnOi 
ban hành, nhtthg ni dung pháp 1ut ma ngui dan dang quan tam, nhüTlg ni 
dung pháp 1ut duçic chpn trin khai theo tInh hInh thixc t trên dja bàn thj xà. 

1.7. Thixc hin trin khai thirc hin Quyêt djnh sO 14/2019/QD-TTg ngày 
13/3/20 19 cüa Thu tung ChInh phñ v xây dimg, quán l2, khai thác Tn sách 
pháp lut. 

1.8. Rà soát, cüng cô, kin toàn Hi dOng phôi h9p PBGDPL Thj xã; di ngü 
báo cáo viên pháp luât, tuyên truyn viên pháp luât, nâng cao nàng lirc, bM duOng 
k5 näng, kin thtrc pháp luât, nghip v1i PBGDPL cho báo cáo viên pháp 1ut, 
tuyên truyn viên pháp lut. Hi.ràng iirng và to chüc cuc thi "Báo cáo viên pháp 
luât, Tuyên truyn viên pháp lut giOi trên dja bàn Thj xã; tham gia thi ti cp 
cum, tinh khi tinh t chüc. 

1.9 Nâng cao chit h.rçmg cong tác PBGDPL trong nhà tn.thng; dôi mi ni 
dung, hInh thüc giãng day, h9c tp mon hpc pháp 1ut và giáo diic cong dan theo 
hwrng tiên tin, hin dai, phii hçip. 

1.10. Thirc hin t& các chuang trInh ph bin giáo diic pháp lut trong nàm 
2021. (Chu'ong trInh cy the có phy lyc kern theo,) 

2. Cong tác hôa giãi co sö. 

2.1. Cüng cô, nâng cao nãng lire, k näng nghip vi cho di ngü hôa giài 
viên ca s gn vâi vic nang cao nãng 1irc di ngü hôa giãi viên co s gán vói 
trin khai thirc hin D an "Nâng cao näng hrc di ngü hôa giái viên ca s& giai 
don 20 19-2022" cüa Tinh và Chuang trInh bM dung kiên thü'c pháp 1ut, k 
nang hOa giài co si cho hôa giái viên. 

2.2. Tiêp t1ic thçrc hin có hiu qua hu'âng dn thu tc yêu cu TOa an ra 
quyt djnh cOng nhn kt qua hôa giãi thành co' s. 
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2.3. Tip titc t chüc rà soát, dánh giá tInh hInh thi hành pháp 1ut ye hôa 
giâi i co si, nht là trong cong tác hôa giái a co so các v1i bao hrc gia dInh dOi 
vó'i phii n tti dia phtrang. 

2.4. Phông Tu pháp Thj xä chñ tn phi h9p vói các phông, ban ngành và 
UBND các phung tip tiic trin khai thi hành Lut boa giãi a co sO'; nâng cao 
cht lucing, hiu qua cOng tác boa giâi & co sO'; tin hành kiêm tra kt qua hot 
dng cüa cOng tác hOa giãi O' Ca sO' d kjp thO'i dánh giá k& qua vic giài quyt 
cac mâu thun, tranh chip tai  cong dng dan cu gn vO'i áp ding các bin pháp 
xü 1 chuyn hixóng và vic Tôa an COng nhn kt qua hôa giãi thành ngoài Tôa 
an. Thu?rng xuyên rà soát, Cung co, kin toàn mrng lu'O'i To hOa giái và di ngü 
hôa giãi viên gn vOi bi duO'ng nâng cao nãng lrc, phát huy dy dü vai trô Cua 
cOng tác bOa giài O' ca sO'. 

2.5. Rà soát và chi (tao kin toàn các t hOa giái theo hu'O'ng tinh gçn, Co 
hiu qua; htn che (tan thu. 

2.6. T chirc tng kt, khen thithng, nhân rng mô hInh, diên hInh trong 
cOng tác boa giãi. 

3. Cong tác xãy di'ng phu'ông dit chuân tip cn pháp Iut 

3.1. Chi do, huàng dn, rà soát CaC quy djnh, dánh giá thçrc tiên triên khai 
nhim viii xây dirng phuO'ng dat  chun tip cn pháp Iu.t; nghiên cu'u, d xu.t giái 
pháp nâng cao hiu qua thirc hin nhirn vii.. 

3.2. Tip tiic thirc hin các nhim vii tai  Quy& djnh 699/QD-BTP ngày 
22/5/20 17 cüa Bô tru&ng B Tu pháp ban hành K hotch thirc hin Chuo'ng trInh 
m11c tiêu quôC gia xây dirng dO thj van minh và Quy djnh v xây dimg phuO'ng dat 
chun tip cn pháp lutt. 

3.3. Theo dOi, huO'ng din, trin khai giái pháp thirc hin tOt viçC dánh giá, 
cOng nh.n, xây dirng phuO'ng dat  chun tip cn pháp 1ut theo Quyêt djnh so 
619/QD-TTg ngày 08/5/2017 cüa Thñ tu'óTlg ChInh Phü ban hành quy djnh ye 
xây dmg phithng dat  chun tip cn pháp lut. 

III. TO CHU'C THIfC HIEN 

1. Phân cong trách nhim 

1.1. Can cü K hoach nay, d nghj các thành viên Hi dng phM hçp 
PBGDPL thi; các phông, ban, ngành, tO chO'c, doàn the cp thi, UBND các 
phuO'ng trong pham vi chü'c näng nhim vi, quyên han  dugc giao, xây dimg Ké 
hoach trin khai, t chO'c thirc hin bàn dam thit thirc, hiu qua, phü hp vO'i 
diu kin và tInh hInh thuc tin tai  co quan, dan vi, dja phuang thuc thm 
quyên quân 1; gi Ké hoach thrc hin ye UBND Thj xi (qua PhOng Tu pháp) 
trtró'c ngãy 10/3/2021, có giái pháp bão dam thirc hin ngun nhãn krc, kinh phi 
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th?c hiên cong tác PBGDPL, cOng tác hôa giâi Co s Va Xây dirng cap phng 
dt chun tip cn pháp 1ut theo ding quy dinh, dam bão thit thic, hiu qua. 

1.2 Giao phông Tu pháp chi do, hung dn, triên khai, theo dOi, kiêm tra, 
so kt vic thirc hin K hoch nay, kjp thi phát hin vithng mac, bt cap, vn 
d mi phát sinh d kin nghj sü'a di, b sung hoc diu chinh cho phñ hçrp. 

1.3. Giao phông Van hóa - Thông tin và các phông ban lien quan huó'ng din 
trin khai nhim vii lien quan dn irng ding cOng ngh thông tin phii hçp vâi yêu 
cu tInh hInh mói; tip t1ic chi dio các Co quan thông tn báo chI trên dja bàn, 
Trung tam Van hóa, th thao và truyn thông chi dto h tMng Dài truyn thanh 
co sO tang cu'rng thirc hin cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp 1ut 
trén dja bàn thj xã. Phi hpp vi các don vj lien quan tharn mixu triên khai các 
nhim vi tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp lut trên dja bàn thj. 

1.4. Trung tam VH TTTT thj xã thçrc hin báo dam ni dung, thai lu'çmg 
phát song các chuyên trang, chuyên miic ph bin, giáo ditc pháp lut; dông thè'i 
to diu kin, phi hçp vi các phông, ban, ngành, hi, doàn th và các phu'mg 
thirc hin tuyên truyn, ph6 bin các quy djnh mói cüa pháp lut. 

1.5. Các co quan ni chInh và Cong an thj xã thirc hin da dtng các hInh 
thüc tuyên truyn pháp 1ut dn ngiRi dan. Tang cuo'ng sñ diing các phiiong tin 
truyn thông nhu ba phát thanh phiRng, khi; cac trang thông tin ni b, website 
Cira LO... dé tuyên truyn, ph bin, nâng cao hiu biêt, ,2 thrc pháp !uât cho tt 
Ca CáC di tuçmg, cong dan trén dja bàn thj xã. 

Phông Giáo diic& Dào tto thj xã lua chon chu d& hInh thirc tuyên truyên, 
1p k hoch phi hçip vOi các don vj có lien quan tuyen truyn ph bin giáo diic 
pháp 1ut cho hc sinh. 

1.6. UBND các PhuOng: 

- Trén co si các nhiêm vu theo Ké hoach PBGDPL Thj xã nãm 2021, xây 
drng ké hoch thrc hin cOng tác PBGDPL, các d an, chtrong trInh sat vi tIn}i 
hInh, dc dim cüa dja phiicrng. Các câu 1c b ThO'i sr pháp lut các Phu?iing 
tang cithng sinh hott và rni them các di tu'çrng tuyn truyn dn tn ngLri dan; 
thuc hiên sinh hoat tai co s Khi. 

- Xây dirng k hoch kirn tra và ttr kim tra cong tác PBGDPL, xác djnh 
rO nti dung, bin pháp và có k hoch ngân sách darn bão thirc hin t& cong tác 
PBGDPL tren dja bàn. Khai thác và sü dçing các hInh thtrc PBGDPL có hiu 
qua, phü hp vâi tInh hInh thrc tin cüa dja phuong. Báo dam kinh phi cho cong 
tác PBGDPL, hOa giãi co s&, xay drng phuing dt chuân tiep cn pháp lut. 

1.7. Cong chi.'rc pháp ch, cong chirc lam nhirn vii PBGDPL cia phông, 
ban, ngành, doàn th cp thj tham muu Thu truOng co quan, ngithi dirng du to 
chiirc doàn the cp thj; phông Tu pháp tham muu giñp Uy ban nhân dan thj xã 
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TM. Uc BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

O CHU TICH 

Fo4n(Van Phiic 

chi do, huó'ng dn trin khai, theo dOi két qua, so kt, tng kit, dánh giá vic 
thirc hiên các nhim vu theo K hoach nay vá K hoch cüa phông, ban ngành, 
doàn th vâ các phuô*ng;  djnh kS'  06 tháng (tru'ic ngãy 20/5), hang nãrn (truôc 
ngày 20/11) tng hcTp báo cáo kêt qua thirc hin ye Uy ban nhân dan thj xã (qua 
phông Tu pháp). 

2. Kinh phi thrc hin 

2.1. Kinh phi hoit dng cña Hi dng phi hgp cong tác PBGDPL thj xã, 
co quan Thithng tr1rc - phông Tu' pháp thj xa 1p dir toán gi.ri Van phông I-IDND-
UBND, phông Tài chInh - Kê hotch tham muu cho UBND Thj xâ xern xét, 
quyt djnh . Di vOi các chucing trmnh, d an và các nhim vii dt xut khác giao 
cho CáC co quan chü trI d an phi hçp vi Phông Tái chInh - Kê hoch tham 
mu'u cho UBND Th xã xem xét, quyêt djnh. 

2.2. Kinh phi cOng táC PBGDPL Cua các phông, ban, ngành du'çrc can di 
trong ngun kinh phi chung cüa don vj dã duçc ngân sách phê duyt trong dix 
toán kinh phi näm 2021. 

2.3. Kinh phi hott dng cüa Ban phi hçip cOng tác PBGDPL các Phu'è'ng 
do ngân sách cp phurng dam bão d t chuc thirc hin. 

Trong qua trInh thrc hin, nu có van dê phát sinh hoc khó khän vu'ó'ng 
mac d nghj phãn ánh kjp thai v UBND thj xã (qua Phông Ttr pháp) dê xem xét, 
giái quyêtj 

No'i n/ian: 

- So Tr pháp (BC); 
- Thung trrc Thj u' (BC); 
- Thu'ng trrc HDND Thj xã (BC); 
- Chii tich, các PCT UBND Tlij (BC); 
- Thành viên HDPBGDPLThi xã 
- Các phOng, baii, ngành cap T1i; 
- UBND các Phu'Ong; 
- Lxu VT, TP. 
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CH1ING TRiNH 

ONG TAC PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT NAM 2021 

(B4i hnh kern heKê hoach so /KLI-UBND ngay , / /202 1 cua UBZVD Tin xâ Cua Lo) 

STT Co quan chü trI Co quan ph61 hop s6 luç'ng P61 tung 
Thôi gian 

thuc hin 

I. HO! NGH!, HQI THAO, LOP TAP  HUAN 

01 
Hc tp các nghj quyêt cüa Trung i.roTlg, Tinh; 

Nghj quyt BCH Trung hang, Nghj quyt BCH 
Tinh dãng b. 

Các ban XD Dàng Các ngành, doàn th 04 
Can b cap Thj, 

Phu'?mg 

Tháng 1, 5, 
10 

02 Hi nghj BCV-GV hang tháng. 
Ban tuyên giáo - 

TTBDCT 
Các ngành, doàn th 12 K Báo cáo viên Ca nãm 

03 

Tip tllc tuyên truyn cãc bin pháp phông 
chong djch bnh Covid 19; Hiking dn thc 
hin cong tác phông ch6ng dlch  COVLD-19; các 
van bàn ye v sinh, an toàn thirc phAm. 

Phông t 
Các phông, nganh có 
lien quan, ctp cO lien 

quan 
Nhân dan 

Tháng 4; 

Thu?ng 
xuyên 

04 
Tp hun n-it s6 chInh sãch pháp 1ut lien quan 
den cong tác Mtt trn. 

MTTQ Các co' quan lien quan 01 lop 
MTI'Q thj, 

BCT MTTQ K 
Tháng 3 

05 
Tuyên truyn ph6 biEn Lutt Du tu cong 2019; 
Luât Du tu nãrn 2020; Lut Doanh nghip nãm 
2020. 

P. Tài chInh KH Các co quan lien quan 03 Rip 
Các thành phân 

lien quan 
Ca näm 

06 
Tuyên truyn các ni dung pháp 1ut v cong tác 
dan s6, k ho?ch hóa gia dInh tai  các phuO'ng, các 
tnrng h9c 

Trung tam y t Thj xã 
Phông Y tê, 

va cac Ca quan lien 
quan 

01 lap 

Chuyên trách 
DS,Côngtác 

viên DS, BI thu. 
Kh6i tnn1ng 

Tháng 4 

07 Tap hun Lust Du ljch; van hóa img xCr du llch. PhOng VHTT Các co' quan lien quan 07 lop Các hi viên Thang 2— 11 
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- Tap hutn nghip vii cong tác xây dung di 
sang van hóa c co s0, cong tác quãn 1 nhà 
nuàc v du lich; 

- Các van ban v bInh dâng giài, phOng chng 
bao lijc gia dInh; phong chng dui nixOc h9c 
sinh, sinh viên, bô luât Dan sir 2015. 

P. Van hOa, 

Tr pháp 

- Chñ nhà hang, khách 
san, ngthYi trrc tip KD 

- Thi doàn; Hôi LHPN 
03 lap 

Can bô Thi xa, 
phu?mg, kh 

Tháng 4-9 

09 

- Tuyên truyn phông chng các té nan xã hôi, 
thu h ciiru nan  trên bin, thuc hiên tht S 
không 3 có; 

- Tip tiic tuyên truyn các van ban v hon 
nhân gia dInh, chãm soc s1rc khOe phii nU và 
tré em; Luât tré em 2016. 

P. Van hóa 
Các phOng, nganh có 

lien quan 
04 cuôc Tháng 3 — 10 

10 

- Tuyên truyn, ph biên Lutt Thüy san; 

- Tp huân, tuyên truyën các chInh sách phát 
triên kinh té; xây dirng san phrn OCCOP; 

- Tuyên truyên, ph biên Lut Khoa h9c Va 
cong ngh. 

P. Kinh té Các ca quan lien quan 03 lóp 

Các phOng, ban 
ngành có lien 
quan; UBND 
các Phirô'ng 

Qu II, III 

11 

- Tp hun nghip vi cong tác giái quyêt dan 
thu, khiu nai, t cáo cOa cong dan; 

- Tiêp tiic tuyCn truyên Lut khiu nai;  Lut 
T cáo (sira di); 

- Tiép tlic tuyên truyn Lutt phOng, chng 
tharn nhUng và các van ban huâng dn thi 
hânh Lut phOng chng tharn nhung. 

Thanh tra Các ca quan lien quan 
02 1óp 

02 cuôc 

Các phOng, ban 
ngành cO lien 
quan; UBND 
cac Phuing 

Tháng 3 — 10 

12 
Lap Hoc tp và lam theo tarn girang dao  dirc Ho 
ChI Minh. 

Ban 

Tuyên giao 
Các Ban Dáng có lien 

quan 
03 lap 

Can b, dáng 
. 

vien 
Tháng 5, 7 



13 

-Tuyên truyn, ph bin B 1ut Lao dng näm 
2019; 
- Tuyên truyn, ph bin Lut Viên chirc süa di 
nm 2019; 
- Tp hun Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngãy 14 
tháng 12 näm 2021 quy djnh chi tit v huong 
d.n thi hành mt s diu cüa Bô lut Lao dng 
v diu kin lam vic và quan h lao dng. 

Lien doãn lao dng Cãc c quan lien quan 03 . 
Doàn viên Cong 

doàn 
Thang 3 -7 

14 

- Tp hun kin thrc Quc phOng an ninh cho 
các d& tuçmg; 
- Tuyên truyën, ph bin Lut Dan quán tr v 
2019; Lut Luc krcmg du bj dng viên 2019. 

Ban Chi huy Quân 
sir 

Trueing ChInh trj thj 
xã; 

Các c quan lien quan 
02 lop 

Các d& çig 
cO lien quan 

Tháng 3 — 10 

15 Tip tilc tuyên truyn Lust an ninh mng, Lust 
Quôc phOng. 

Tu pháp, Ban chi 
huy Quân sr 

Cong an thj xä; Vin 
kim sat nhán dan thi xã 

01 cuoc Tháng 3 — 11 

16 

- Tp hu.n các van ban pháp luat mOi duçc Quc 
hôi ban hành närn 2019 - 2020, k5 näng tuyen 
truyn cho báo cáo viên, tuyen truyên viên, k 
näng hOa giãi cho hOa giãi viên c si; 
- Lut xr 1 vi pham hành chInh sira dôi nãm 
2020; 
- Tuyên tmyn ph bin Luât Giám dinh hr pháp 
sCra di 2020, Lust Ban hành các van ban quy 
phrn pháp 1ut sCra di nãm 2020; 
- Tuyên truyn ph bin các Lut, Nghj quyt 
duc thông qua ti K)' h9p thCr 8, Quc hi 
khóa XIV; 
- Tp hu.n huàng dn lien ngânh ye kt n& lien 

PhOng Tu pháp Các co quan lien quan 
11 

CuOc 

Các thành phân 
có lien quan den 

các lutt 
Tháng 3 — 10 



thông dcr 1iu däng k khai sinh d cp the 

BHYT cho tré em dw9i 6 tuôi; 

- Tuyên truyn các hành vi vi pham và mtrc xir 

phat lien quan dn phOng, chng djch Covid-19. 

18 

- B !ut Lao dng näm 2019; 

- Luât Ngri Vjêt Nam di lam viec tai  nuâc 

ngoài theo hqp dng nãm 2020. 

PhOng Lao dng 

TBXH 
Các c quan lien quan 03 cuôc 

Can b và nhân 

dan 
Tháng 3 - 10 

19 

- Tuyên truyn, pM bin Luât Can b, cong chüc 

và Luât Viên chtrc sra di näm 2019; 

- Tuyên tmyn, pM bin Lut T chirc ChInh 

phü va Luât T chüc chInh quyn dja phuung 

sira di närn 2019; Luât T chirc Quc hôi si'ra 

di 2020; 

- Tuyên tmyn, pM bin Lut bu cir dai  biu 

Quc hi và dui biu Hi dng nhân dan các cap. 

P. Nôi vu Các ca quan lien quan 02 cuc 
Các di tu'cmg 

cO lien quan 
Tháng 3 - 10 

20 

- Ra quân quân tuyên truyn phông chông các 
hành vi vi phim ye pháo truàc, trong và sau Têt 
nguyen dan Tan S&u nãrn 2021 tai  7 phung; 

- Tip tVc  tuyên truyn cãc van ban pháp 1ut 
v phOng chong mua ban, tang trü' pháo n; 
phOng cháy chfra cháy. 

Cong .n th 

- 

7 phung và co quan 

có lien quan 
14 cuôc NIian dan 

Tháng 01, 02 

Thang 6 - 11 

21 

- Tiêp t11c tuyên truyn Lutt phOng cMng tác 
hai cüa ruo'u bia; Luât an ninh mang; Nghi 
dinh 100/2019/ND-CP quy dinh v xir phat vi 
phm hành chInh trong linh virc giao thông 
du'ng b và duing sat. 

Cong an thj xä 
Phông Van hOa Thông 
tin và các phOng, ban, 

nganh có lien quan 
12 cuôc Nhan dn Thang 3 - 12 

22 
- Tip tc tuyën truyn Lut Thi hành an hmnh 
sr nãrn 2019; 

Cong an thj xã Các c quan lien quan 04cuc 
Các di tuçmg 

có lien quan 



- Tuyên tmyn ph bin Lut Xut cãnh, nhp 
cãnh cüa cong dan Vit Nam näm 2019; Lut 
Nhp cánh, xuAt cánh, qua cánh, Cu tilt cüa ngithi 
nixâc ngoài t?i  Vit Nam sra di nãm 2019. 

23 
- Tuyên tmyn phOng, chng ma tny; Luât 
PhOng, chng ma y; 

- Tuyên truyn phOng chng ti ph?m trong h9c 
sinh, sinh viên; bo lijc hçc du?ing. 

Cong an Tx Các Co quan lien quan 07 cuc 
Ngui dan H9c 

inh, inh viên 
Ca näm 

24 
- Ph bin gião diic Lut Giáo dic 2019 và CC 
VBQPPL lien quan. 

P. Giáo due DT 
Các trung hoc trên dja 

bàn 
08 

Giáo viên, nhn 
Viêfl 

25 

- Tuyên truyn ph bin Chi thj so 09/CT- 
UBND ngày 11/12/2020 cüa UBND thj xä ye 
vic tang cithng cong tác dam bão ANTT DH 
dai biu toàn qu& lAn thu XIII cüa Dãng va 
Tt Nguyen dan 2021. 

P. Giáo dic DT 
Cãc trung hQc trên dja 

bàn 

Can b, giáo 
viên, nhân vien, 

h9c sixth 

Qu 1/202 1 

26 
Ph bin cac van bàn pháp 1ut lien quan dn 
chInh sáeh thu mài sira di, b sung. 

Chi cue Thuê 
. 

Các co quan lien quan 
03 

CUOC 
NgixOi np thuê 

Thng 3 dn 
tháng 10 

27 
Tp hun cOng tác xay dimg phong trào tii co sâ 
Hi, Nghiép vu quãn 1 và cho vay vn ngân 
hang chInh sách XH. 

Hi ND Các co quan lien quan 01 lop 

Tnrng the 
doàn th cp 

Thj, P; BT, KT 

Tháng 3 

28 

]'tp hun huàng dan, trin thai thirc hin chü dé 
nãrn nôi dung "An toàn cho ph n va tré em", 
Bi duOng can bô, cong chirc I-Ioi LHPN 
giai doin20l9-2025. 

Hôj LHPN Các ccy quan lien quan 01 lop 

Hi LN CaP 
Thi, phucng, 

khOi 

Thang 4 

29 
- i'Ip huti nghiCp vu bi duOiig kin thirc quán 
1 do thi, giái tOa trât tu hành lang ATGT, phô 
bin giáo djc pháp lut v ATGT; 

Phàng Q.1 do thi Các co quan lien quan 03 cuc 
Cánbvànhân 

dan, hçe sinh 
Ca nãrn 



- Tuyên truyn ph bin Luât Xây dirng sira dôi 
nam 2020; 

- Tip tuc tuyên truyn các van bàn lien quan 
dn cAp giAy phép xay dirng nhà , an toàn 

giao thông; 

- Ttp huAn Quy ch ph& hqp quân 1 trt tir 

xây dirng trên dja bàn thj xa. 

30 

- Tp huAn Lut Thanh niên 2020 và mt so 
chInh sách pháp 1utt lien quan dn Doàn viên, 
tliaiili iiiCn, hu'âng dn thirc hiên Nghi thüc Di; 

- 'I'uyCn truyii luu dng các chmnh sách pháp luât 
cho doàn viCn thanh niên các don vi co si. 

Doàn thanh nien 

lu pháp và CáC CO 
quan, don vj có lien 

quan 

03 kp 

07 cuc 

Doàn viên, 
thanh niên 

Thang 3-10 

31 
Các ho?t dng giáo diic k näng thirc hành xa hi 
(phOng chng dui muoc, bao !u'c hoc du&ng, 
xâm hai tré em...) 

Doàn thanh 
P. GDDT, Hôi 

LHPN 

Cãc co quan lien quan 
20 

cuoc 

Hoc sinh, sinh 
. 

vien 
Ca nãrn 

32 
Tuyên truyn các chInh sách, pháp lut nha nuic 
cho hôi viên Hôi cu'u chin binh. 

Hi Ciru chiên 
binh 

Các co quan lien quan 02 cuôc 
Hi vien hi 

cult chin binh 
Tháng 4-6 

33 

- 1p huAn Nghi dinh 148/ND-CP ngày 
I/12/202() cua 'Ihi'i tuóng ChInh phñ và Quyêt 
dnh so 07/QD-UBND ngày 06/4/2020 cña 
UBND tinh Ngh An; 

- Lut Bâo v Môi trixng närn 2020; 

P Tài nguyen & 
MT 

Các Co quan lien quan 02 lop 
Các thành phn 

liênquan 
Tháng 8-10 

I ip toc ltiyCn truyn I ut dat dai và trinh tr, 
Iliti ticI hO so bOi thung; các van bàn lien 
quaii vC I)Oi thtrông, h trG tái dinh cu khi Nhà 
nuOc thu hi dat. 

PhOng Tài nguyen; 

Trung tam phát 
trien qu dat 

Các co quan lien quan 04 cuc Thang 3 - 8 

I 

Tuyên truyên ph6 bin Luât HOa giãi, d& thoai 
ttI Ii) an nãm 2020. 

lOa an ND Tx Các co quan lien quan 01 lop 
Các thành phn 

lien quan 
Tháng 05 



36 Xét xir các vu an lixu dng. Tôa an ND Tx UBND các phung 
10-l5vu 

an 
Cánbôvànhân 

dan 
Ca nãrn 

II TO CLIU'C HO! THI, CUQC THI 

01 
Cuôc thi "TIm hiu pháp 1ut trirc tuyn näm 
2021". 

Phông Tu pháp 
Các ngành cO lien quan 

UBND các Phithng 
01 cuôc 

Can bô va nhân 
dan 

Tháng8,9 

02 
Cuc thi Báo cáo viên pháp luit, tuyên truyn 
viên pháp lut Giôi toàn Thj xà näm 2021. 
Tharn gia cuc thi do Tinh t chirc. 

PhOng Tii pháp 
UBND các phtr&ng 

- 1 cuôc thi 
ti cc sâ; 

- 2 cuôc thi 
ti ciim và 

Tinh 

Can bô, nhân 
dan 

Tai Thi xã: 

Tháng 6 

Ti Tinh: 

tháng 9 - 11 

III TRUYEN THANH, TRUYEN HThH 

1 
Tuyên truyn, chào rnimg Dai  hi Dáng toàfl 
quôc 1n thfr XIII. 

Các nganh Co lien 
quan UBND 

Phithng, khi 

Các ngành cO lien quan 
UBND các Phumg, 

Lien ti1c 
hAng ngày 

Can b Va flhafl 
dan 

Tháng 1, 2 

02 
Tuyên tmyn phOng, chng djch do Virus 
COVID- 19 trên da bàn Thj xã 

Các ngành có lien 
quan; UBND các 

Phuiing, khi 

Các ngành có lien quail; 
TJBND các PhiiOng, khi 

Lien tic 
hang ngày 

Can b và nhân 
dan 

Ca närn 

03 
Tuyên truyIi các chInh sách thuê rnói, các van 
bàn chi dao thirc hiên, cãi cách thu tic hành 
chInh qua Dài TT-TH thi xä 

Chi ciic Thu' 
Trung tarn VHTT và 

TT 
50 Ngiii dan Ca näm 

04 
Tuyên truyn các hot dng k' nim các ngày le 
1ói cüa dit nuc, cüa Tinh và Thi xã 

Các nganh CO lien 
quan; UBND 

Phithng, khi 

Các nganh cO lien quan 
UBND các Phumg 

00 
Can b và nhân 

dan 
Ca närn 

05 
Tuyên tmyn v bu Cu dai biu Qu& hôi khóa 
XV và Hôi dng nhAri dAn các cp nhirn kS' 
2021 —2026 

P.Ni viii 
Các nganh lien quan; 
UBND các phr?ing 

Lien tuc 
Can bO và nhân 

dan 
Thang 3 -6 

06 Chuyen trang, chuyên rnllc pháp 1ut trén Dài Phông Tu' pháp Trung tarn VHTT và 24 Ngu'O'i dAn Thithng 



TT-TH Tx TT xuyên 

07 
Chuyên d v các lTnh vrc do Phông Tu pháp 
chü trI 

Phông Tu pháp 
Trung tam VHTT và 

TT 
09 Ngui dan 

Thu?ng 

xuyên 

08 
Các van ban pháp 1ut rnâi duqc Quôc hi thông 

qua ye các linh vtrc len Website cualo.vn 

Các phOng, ban, dan 

VI Thj, 

phng 

Trung tam VHTT và 

TI 

2.000 

hrat 
NguO'i dan 

Thix6ng 

xuyên 

09 Duy tn hoat dng cüa Truyn thanh bãi bin 
Dài TT-IH Thi xä, 

TI phu?img 

Các phOng ban có lien 

quan 
180 Ngui dan Tháng 4 -9 

IV CAU LiC BQ PHAP LUILT 

01 

Tip tiic duy tn hot dng cña các Câu lic b 

'Phii nit tr chñ", "Không sinh con thir 3", "PhOng 

chng tê nan xã hôi", ' Mái am gia dInh", 'Gia 

dInh hinh phUc", "Phii nit bâo v rnôi tnu'Yng", "5 

không 3 sch", Ph nit vâi pháp lutt 

Hôi LHPN 
Các ca quan lien quan 

UBND các phumg 

13 Loai 

hInh v(i 

54 CLB 

Thành viên 

CLB 
Ca nãm 

02 Câu lac bô "Thi sir" 
Ban Tuyên giáo Thj 

uy 

Ihânh viên 

Các ca quan lien quan 

06 kS/I  1 

näm 
Thành viên Ca närn 

03 Câu lac  b 'Thäi sir pháp lut" 7 Phirmg 
03 tháng 

01 k5' 

Hi viên, 

Nhândân 
Ca nãm 

V. TREO BANG RON, PANO, AP PH1CH 

01 

Iuyên truyn các ni dung lien quan dn pháp 

lujt trong và sau let nguyen dan Tan Situ näm 

2021 

PhOng VHYf 

Trung tarn VT-ITT 

vàTT 

Các ngãnh cO lien quan 

UBND các Phung 
1.000 

Can bô và nhân 

dan 
Tháng 1, 2 

02 Chào rnimg Di hi Dáng toàn quôc lan thir XIII 

Phông VHTT 

Trung tam VHTT 

va IT 

Các nganh cO lien quan 

UBND các Phu&ng 
05 

Can bô và nhân 

dan 
Tháng 1, 2 



03 
Chào mimg bu cir dai  biu Quc hi khóa XV 
và Hôi dng nhân dn các cp nhirn ki 2021 - 
2026 

Phông VHTT 

lrungtârnVHTl' 
vàTT 

Các ngành cO lien quan 
UBND cãc Phuông 

10 
Can bô và nhân 

dan 
Tháng4, 5,6 

04 
HiRing rng Ngay pháp lust Nuac cong  hOa xã 
hi chü nghia Vit Narn 09/11/202 1 

PhOng Tix pháp 
Các ci quan lien quan 

UBND các phu&ng 
130 

Can bô va nhân 
dan 

Tai các truc 
dir&ng lan, 
Co quan, tru 
sâ phuang, 
khôi (Tháng 

10, 11) 

05 
Tuyên truyn qua bang rOn, khâu hiu các quy 
djnh rnai cüa pháp luat ti các tuyên duOng 

Các phOng, ban, 
ngành cp Th 

UBND các phu'ang 

Các phOng, ban, ngành 
cp Thj 

UBND cac phu?rng 

250 
Lap dat  các pa 
no, áp phIch 

Chixmg trInh 
k hoach, các 
ngày l Ion, 

thu6ng xuyên 

VI MIT TINH, CO BONG 

01 
MIt tinh, c dng tuyën truyën khOng buOn bàn, 
tang trit sir dicing pháo,v.t lieu no, Tét Nguyen 
dan Tan Siru 

Cong an Tx 
Các co quan lien quan, 

UBND các phung 
12 cuôc 

Nhân d trên 
da bàn thj xa 

Tháng 01, 02 

02 Ra quân giài tOa hành lang ATGT Phông Ql do thj Các Co quan lien quan 04 dçit Ca nãrn 

03 

MIt tinh, tuyên tmyn luu dng các van bàn quy 
djnh cUa Nhà nu0c v t chi'rc hott dng phiic 
vu vui Tt don Xuân; dac  bit các van bàn 
cong tác an ninh trât tu, phOng chng ti phm 
- tê nan xã hôi, ma tüy, mai  dam, an toàn giao 
thOng, v sinh thc phm... 

PhOng TT- 

IT VHTT 
Các co quan lien quan 04 cuc 

Nhân dan 

trên dja bàn thi 
xa 

Tháng 01 

04 
CO dng tuyên truyën an ninh trt tr, an toàn 
giao thông Tt Nguyen dan Tan Siru 

Cong an Tx Các Co quan lien quan 01 cuc 
Nhân d 

Hoc sinh, sinh 
viên 

Thãng 01 



05 
C dông tuyen truyn Luât bu ciir Quc hi và 

HDND cac cp 

Phông VHTT 
UBND cãc phu6ng 14 cuc Nhân dan Tháng 3,4,5 

U VHTT 

06 Tuyên truyn luu dng các chinh sách Thu Chi ciic Thu Trung tam Van hOa 03 cuc 
Dôi tuclng nôp 

thu 
Ca nãm 

07 
MIt tinh phát dng, hu'mg img An toàn v sinh 

lao dng - Phông chng cháy no nãm 2021 

PhOng Lao dng 

TBXH 

Các cci quan, don vi có 

lien quan 
01 

Can bO và nhan 

dan trên dja bàn 
Tháng 3 

08 
MIt tinh phát dng, hrnng üng Ngày rnôi tru'rng 

th giài, bin dáo Vit Nam nãm 2021 

PhOng Tài nguyen 

MT 

Các co quan, don vi có 

lien quan 
01 cuôc 

Can bô và nhân 

dan trên dja bàn 
Tháng 5 

09 
MIt tinh, c dng hrnmg irng Ngày pháp 1ut 

Viét Narn 09/11/2021 
PhOng Tu pháp 

Các co quan lien quan, 

UBND cac phrng 
07 cuôc 

Can ho và nhân 

dan 
Ca nãm 

10 MIt tinh, c dng tuyên truyn VB pháp 1utt mdi. Hi LHPN UBND các phu?mg 04 cuc Thành viên Ca nãm 

Lu'u : Ngoai các ni dung trên, trong qua trmnh thixc hin nhim vu chmnh tr dja phuong, các phOng, ban, ngânh cap Thj b sung k hoach tuyên 
truyên các ni dung lien quan chuyên mon khi có phát sinh dé Iãnh dao  chi dto. 
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