
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SCT Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2022 

        

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Sở Công Thương xây dựng 

kế hoạch công tác PBGDPL năm 2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 

2021 theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 về thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác PBGDPL. 

2. Kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của 

Trung ương và của tỉnh đang có hiệu lực thi hành và những văn bản pháp luật 

mới được ban hành trong năm 2021, 2022 đến toàn thể công chức, viên chức 

trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp 

luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phòng ngừa và 

hạn chế các vi phạm pháp luật. 

3. Công tác PBGDPL cần được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất 

và thường xuyên với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế 

tại cơ quan; tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với việc thi hành pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở trong các lĩnh vực chuyên môn được giao; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/3/2014 

của UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020  của  Thủ  tướng  

Chính  phủ; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và tại các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ số: 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật; 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành trong năm 2021, 2022 và các văn bản do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 
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phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật khác thuộc các lĩnh vực: Phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính; an toàn vệ 

sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; bình đẳng giới … 

- Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL 

theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. 

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị; rà soát bổ 

sung đầu sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của công 

chức, viên chức. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH 

ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh về triển khai 

thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Triển khai thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức, cá 

nhân về ngày “Quyền người tiêu dùng 15/3” theo kế hoạch số 118/KH-UBND 

ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 

26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tham gia các cuộc Tuyên truyền PBGDPL do UBND tỉnh, Sở Tư pháp 

tổ chức. 

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

3. Hình thức tuyên truyền 

Sử dụng nhiều hình thức PBGDPL, củng cố và nâng cao hiệu quả việc 

khai thác tủ sách pháp luật của đơn vị. Tuỳ điều kiện cụ thể có thể tổ chức các 

hình thức triển khai cho phù hợp để tất cả công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị dễ dàng khai thác và nắm bắt nội dung các văn bản pháp 

luật như: 

- Sao lục văn bản; 

- Kết hợp triển khai tại các Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; 

- Kết hợp triển khai tại các Hội nghị, các cuộc họp của Công đoàn, Đoàn 

thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức;  

- Kết hợp tuyên truyền qua các đợt thanh tra, kiểm tra công tác chuyên 

môn của ngành tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Mở Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 

- Tự khai thác văn bản pháp luật cần thiết trên mạng Internet, mạng nội 

bộ, Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành VNPT-iOffice ... 
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Công tác tuyên truyền PBGDPL thực hiện thường xuyên và chú trọng vào 

các đợt cao điểm, tháng cao điểm như “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam”, “Ngày người tiêu dùng 15/3)… 

III. BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở và thủ trưởng đơn vị trực thuộc chú 

trọng việc triển khai, phổ biến các VBQPPL của Trung ương và địa phương 

thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đến công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân. Chủ động đề ra các giải pháp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức 

PBGDPL hiệu quả, thiết thực. Bố trí kinh phí, cán bộ có năng lực, trình độ để 

thực hiện công tác PBGDPL; kết hợp việc triển khai các hoạt động PBGDPL với 

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm mọi chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp 

thời, đầy đủ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn 

ngành; 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện PBGDPL 

giữa các đơn vị thuộc ngành; 

3. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp, tập trung vào lĩnh 

vực pháp luật Công Thương; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong 

PBGDPL; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống thông tin PBGDPL hiện có quả 

Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương; 

4. Tăng cường lồng ghép PBGDPL với việc thi hành pháp luật trong các 

lĩnh vực chuyên môn được giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn Phòng Sở 

Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và Thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc, triển khai các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách, các quy định mới 

liên quan đến hoạt động chuyên môn tới toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động của ngành. 

2. Trưởng các phòng thuộc Sở 

Theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm triển khai tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn dưới luật thuộc 

lĩnh vực phòng quản lý. 

3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch PBGDPL năm 2022 cụ 

thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; 

- Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại, chế độ chính sách của 

người lao động; 
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- Thực hiện công tác PBGDPL và làm tốt chế độ thông tin báo cáo theo 

định kỳ; 

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở trong việc tổ chức các Hội nghị 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn bản pháp luật của đơn vị. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Định kỳ 6 tháng, 1 năm đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện công 

tác PBGDPL của đơn vị để Sở có căn cứ tổng hợp báo cáo Hội đồng PBGDPL 

của Tỉnh (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/5 và báo cáo năm gửi trước ngày 

10/11 của năm). 

Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL gửi 

Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 30/5/2022; báo 

cáo năm gửi trước 20/11/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2022 của Sở 

Công Thương, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận : 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Các phòng thuộc Sở ; 

- Trung tâm KC&XTTM ; 

- Lưu VT, VP.                                                                              

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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