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CONG HOA xA HQI CHU NGHiAVIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Ninh BInh, ngày 40 tháng 01 nám 2020 

KE HOACH 
Trin khai cong tác ph bin, giáo diic pháp Iut; hôa giãi & co' s&; 

xây dirng cp xã dtt chuân tiêp cn pháp 1ut nàm 2020 
trên dla  bàn tinh Ninh BInh 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Tip tiic th1rc hin có hiu qua cong tác ph bin, giáo diic pháp 1ut, boa 
giái & cci s&, xây dirng cap xâ dat  chun tip cn pháp 1u.t theo Chi thj s 32-
CT/TW ngày 09/12/2003 cüa Ban BI thu Trung uo'ng Dâng v tang cithng sr lành 
dao cüa Dâng trong cong tác ph bin, giáo dic pháp 1ut, nâng cao thirc chip 
hành pháp 1ut cüa can b, nhân dan (Chi thj s6 32-CT/TW); Kt 1un s 04-
KL/TW ngày 19/4/20 11 cüa Ban chp hành Trung hang Dãng v kêt qua thirc hin 
Chi thj s 32-CT/TW; Lutt Tip cn thông tin, Lutt Hôa giãi a ca s& và các van 
bàn hu&rig dn thi hành, các quyt djnh, chi thj, k hoach  cUa Thu tuâng ChInh 
phü v ph bin giáo dc pháp 1ut (PBGDPL), xây dtrng cp xã dat  chun tip cn 
pháp 1ut; Nghj quyt s 17/NQ-HDND ngày 22/7/20 15 cüa HDND tinh ye vic 
phê duyt D an s 07/DA-UBND ngày 23/6/2015 cüa UBND tinh v PBGDPL 
trên dja bàn tinh giai doan  2016 - 2020; Quy& djnh so 1137/QD-UBND ngày 
29/8/2017 cüa UBNID tinh ban hành Kê hoach thrc hin Chucmg trInh ph biên, 
giáo d%ic pháp 1ut giai doan 2017 - 2021 trên da bàn tinh Ninh BInh. 

- Tang cuO'ng hiu qua cOng tác quân 1 nhà nu&c ye PBGDPL; bOa giài & co 
s&, chun tip cn pháp 1ut; xây dirng nhân rng các mô hInh, each lam m&i có 
hiu qua. Phát huy tInh tr giác, thirc trách nhim tr hçc tap, tim hiu pháp 1ut 
cüa cOng dan; nghia v1i h9c tap,  giáo dc chInh trj tu tu&ng, dao  düc, 1i sng, tInh 
tin phong guo'ng mu cüa can b, dâng viên nhm tao  chuyn bin cAn bàn trong 
nhn thrc và thirc tuân thu, chip hành pháp 1ut trong can b, dâng viên và nhân 
dan trên dja bàn tinh. 

2. Yêu cu 
- Quán trit và thrc hin dy dü chU truang, chInb sách cüa Dâng và quy dnh 

pháp 1ut v PBGDPL, bOa giái a ca s&, xây drng cp xã dat  chun tip cn pháp 
1ut; barn sat Nghj quy& cUa Quc hQi, chi dao,  diu hànti cUa Chinh phü, Thu 
tuO'ng ChInh phü, B Tu pháp, UBND tinh gtn v&i trin kbai thirc hin nhim vv 



chInh trj, cong tác xây dçrng, thi hành và bão v pháp lut cüa sO', ban, ngành, doàn 
the, dja phuong. 

- cao trách nhim nguO'i dirng du trong cong tác PBGDPL; phát buy vai 
trO tham muu, tu van cüa Hi dng PHPBPL các d.p, cüa Co quan thuO'ng trirc Hi 
dng, can b pháp ch& phông, ban, don vj duçc giao nhim vi PBGDPL; nâng cao 
hiu qua cong tác phi hçp, kt ni, lng ghép hoat dng PBGDPL. 

- Trin khai nhim vii có trçng tam, trQng dim, thi& thirc, hiu qua, huO'ng ye 
cci sO'; phü hçip vâi tmg nhóm di tuçlng, dja bàn, lThh virc và nhu cu xã hi hoc 
nhU'ng vn d cen djnh huO'ng du lutn; tang cuO'ng 1rng dçing cong ngh thông tin; 
da dng hóa, huy dng, sir diing có hiu qua các ngun lirc xà hi tham gia cong 
tác PBGDPL, bOa giâi O' co sO', xây dirng cp xã dat  chuân tip cn pháp lut. 

II. NHIIM VTJ, HOiT BONG TRQNG TAM 
1. Cong tác phô bin, giáo d*ic pháp 1ut 
1.1. Các van bàn 1r9ng tam tuyên truyn, ph biln 
Tuyên truyn, pM bin chInh sách, pháp 1ut bang nhiu hInh thüc da dng 

phong phü, phü hçip vO'i tiling di tuçing, dja bàn, barn sat các thim v1, giài pháp 
thirc hin k hotch phát trin kinh t - xã hi näm 2020. Trong do, chü tr9ng vào 
vic tuyên truyn, pht bin, quán trit ni dung Hin pháp näm 2013, các lut, 
pháp 1nh mâi duçc ban hành trong näm 2019, näm 2020 và các van bàn pháp lust 
có hiu lirc thi hành trong näm 2020; các nghj quyt, chi thj, quy& djnh cilia Tinh 
üy, HDND và UBND tinh ban hành trong näm 2019, nàm 2020; Các Cong uâc, 
Diu uóc quc t ma Vit Nam là thành viên có lien quan trirc tip dn nguO'i dan, 
doanh nghip; các chuong trInh, d an, k hoach  v PBGDPL trong giai dotn 2017 
- 2021 tren dia bàn tinh; 

- Co quan thirc hin: Các sO', ban, ngành, doàn th; UBND các huyn, thành phô; 
UBND các xà, phuO'ng thj trn. 

- ThO'i gian thrc hin: Ca näm. 
1.2. Cüng cE, kin toàn H3i ctEingp1ii Iiirp PBGDPL các cap 
Rà soát, cüng c, kin toàn Hi dng, Ban Thu k Hi dOng phôi hçp 

PBGDPL cac cp theo quy djnh; phát buy vai trO và nâng cao trách nhim cilia tiling 
thành vien trong tu van, tham muu trin khai cong tác PBGDPL; tip tic dôi mO'i 
nâng cao hiu qua boat  dng cilia Hi dng pMi hçip các cp. 

- Co quan chili trI: SO' Tu pháp, UBND các huyn, thành pM; 
- Co quan pMi hç'p: Các co quan, don yj,  dja phuong có lien quan. 
- ThO'i gian thirc hin: Qu 1/2020. 
1.3. Cáng c, k4n toàn d3i ngü Bdo cáo viên, tuyên truyn viên pliáp luçit 
Rà soát, ciling c, kiên toàn di ngü Báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp lut; 

chi dao,  hu&ng dn và t chüc Mi duO'ng, tp hun kin thi'rc pháp 1ut mói yà k' 
näng, nghip vi,i PBGDPL theo Chuong trInh khung Mi duông nghip v11 di vOl 
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báo cáo viên pháp 1ut, tuyên truyn viên pháp 1ut dâ duçic B Tu pháp ban hành 
ti Quyêt djnh so 3147/QD-BTP ngày 28/12/20 18. Chü tr9ng vic bi duO'ng k5 
näng PBGDPL cho dôi tuqng dtc thu gàn vâi quàn 1, s1r diing có hiu qua di ngU 
nay; quan tam xây dirng di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp 1ut là ngithi 
dan toe thiu s& 

- Ca quan chü tn: S& Tu pháp, UBND cp huyn, dip xà; 
- Cci quan phi hcip: Các co quail, dan vj có lien quail. 
- Thai gian thirc hin: Qu 1/2020. 
1.4. T c/u'rc Cu3c thi Báo cáo viên pháp luit,  Tuyên truyn viên pháp 

lult trên phim vi toàn tInh vpháp luçItphàng, chng 1/jam nhflng 
- Ca quan chü trI: Sâ Tu pháp, Thanh tra tinh, UBND dip huyn, dip xã; 
- Ca quan phi hçp: Các ca quan, dan vj, dja phuang có lien quan; 
- Thai gian thrc hin: Theo K hoch, hu&ig dn cUa B Tu pháp. 
1.5. TriJn k/iai thy'c /zin Ngày Ph áp lui1 nithc C3ng hôa xd h5i c/zü nghia 

Vi1Nam nám 2020 
- Ban hành van bàn, tài 1iu chi dao,  huâng dn hu&ng üng trin khai Ngày 

Pháp lut Vit Nam nàm 2020 
+ Ca quan thirc hin: Hi dng phM hçip PBGDPL tinh; 
- Hi dng phi hçip PBGDPL dip huyn, các ca quan, don vj, dja phuang 

xây dimg K hoich và t chüc thrc hin các hot dng hu&ng ung Ngày Pháp lut 
Vit Nam vói ni dung, hInh thüc t chüc phü hçip, thit thtrc và hiu qua. 

+ Thai gian thrc hin: Ca 11am (cao dim t1r 01/11/2020 dn 9/11/2020). 
1.6. Tang cwông á'ng dyng cong ngh thông tin trong cOng tác PBGDPL 
To chcrc thcc hin có hiu qua D an "Tang cuô'ng mg dung cong ngh 

thông tin trong cong tác PBGDPL giai doan  2019-2021" và K hoach  s 104/KH-
UBND ngày 22/8/2019 cüa UBND tinh Ninh BInh trin khai thirc hin D an trên 
dja bàn tinh. Trçng tam là vic xây dçmg Trang Thông tin din tü PBGDPL dung 
chung cüa tinh; cp nht, khai thác, sr ding Ca sâ dü 1iu quc gia v van bàn pháp 
1ut; di mOi, cài tin chuyên miic PBGDPL trên Cng/Trang tin Website cüa các s&, 
ban, ngành, dja phuang; tang cung irng diing mng xà hi trong cOng tác PBGDPL. 

- Ca quan chü trI: Si Tu pháp, Si Thông tin và Truyên thông; các s&, 
ngành, doàn th& dja phuang. 

- Thi gian thirc hin: Ca näm. 
1.7. P/jo biln, giáo dyc pháp lut trong nhà tru'ông và các co' sO' giáo dye 

nghê ngh4p 
- Chi dao,  huâng dn và to chuc thc hin PBGDPL tnong nba trung và các 

ca sâ giáo diic ngh nghip.Tp trung vào di mói ni dung, hInh thuc giâng day, 
h9c tp mon h9c pháp 1utt và giáo dic cong dan và thrc hin có chat 1u'çTng CáC 
hoat dng PBGDPL ngoti khóa, ngoài gRi len hcp. 
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- Tip tiic huàng 1rng, tao  diu kin cho các hçc sinh, sinh viên các trithng 
Trung hc ph thông, Trung tam Giáo dc ngh nghip - Giáo diic thu&ng xuyên, 
co sâ giáo diic ngh nghip tham gia dir thi Vông ban k& và Vông chung kt Cuc 
thi trrc tuyn "Pháp 1ut h9c dumg" toàn quôc. 

+ Co quan chü trI: Si Giáo dic và Dào tao  ('do'i vâi các nhà tru'àng thuc h 
thông giáo dyc qudc dan,), S& Lao dng, Thuong binh và Xã hi (doi vó'i các cci th 
gia'o dyc ngh nghip); UBNID các huyn, thành pM. 

- Co quan pMi hçip: Các Co quan, don vj, da phuong có lien quan. 
- Thxi gian thrc hin: Ca näm. 

1.8. PhE bkn, giáo dicp1iáp 1ui1 cho các d61 tu'çfng dc 11th 
Tang cu&ng cong tác pMi hçp PBGDPL cho các di tuçmg dac  thu theo 

Lut PBGDPL, trQng tam là ngui dan vüng dan tc min nüi, vüng yen bin, bãi 
ngang, vUng có diu kin kinh t - xã hi dtc bit khó khàn; ngui lao dng trong 
doanh nghip; nan  nhân  bao  lirc gia dInh, ngui khuy& tat; ng1.ri dang chap hành 
hInh phat tü, ngiRi dang bj áp dicing bin pháp dua vào truxng giáo thrOng, ccx cx 
giáo dic bt buc, ccx s& cai nghin bt buc. 

- Ccx quan chü trI: Sx Tu pháp, Cong an tinh, B Chi huy Quan sir tinh; 
Bô Chi huy B di Biên phông tinh, Sâ Lao dng, Thuong binh và Xã hi; 
Sx Nông nghip và Phát trin nông thôn, UBNID các huyn, thành phô. 

- Co quan phôi hçxp: Lien doàn Lao dng tinh, Hi Lien hip Phv ntr tinh, 
Tinh doàn, Hi Nông dan, Hi Ciru chin binh tinh, Hi Ngui khuyêt tt tinh và 
cáC Co quan, don vj, dja phuong có lien quan. 

- Thi gian thirc hin: Ca näm. 
1.9. Thrc hin dánh gid hiu qua cong tác PBGDPL theo Thông 1w s 

03/2018/TT-BTP ngày 1 0/03/2018 quy djnh B lieu chI dan/i gid hiçu qua cong 
tác PBGDPL 

- Co quan chü trI: Sâ Tu pháp. 
- Co quan ph& hcxp: Các sO', ban, ngành, doàn th; UBND các huyn, thânh pM. 
- ThO'i gian thirc hin: Ca näm, theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2018/YT'-BTP 

ngày 10/3/2018 và huOng dan cüa B Tu pháp. 
1.10. Xây drng, quãn 1j, khai Iliac tü sáchpháp luit 
Rà soát, t chüc thirc hin vic xây dirng, quãn 1 khai thác tü sách pháp 

lut theo Quyt djnh s 14/2019/QD-TTg ngày 13/3/2019 cüa Thu tuO'ng ChInh 
phü và K hoach s 83/KH-UBND ngày 25/6/20 19 cüa UBND tinh Ninh BInh v 
vic thrc hin Quyk djnh s 14/2019/QD-TTg ngày 13/3/2019 cua Thu tuo'ng 
ChInh phü tren dja bàn tinh Ninh BInh. Trçng tam là xây dirng Tu sách pháp lut 
dién tir, gn vO'i thirc hin D an "Tang cuO'ng lrng dung cong ngh thông tin trong 
cong tác PBGDPL giai doan 2019-2021" 

- Co quan chü trI: SO' Tu pháp, SO' Thông tin và Truyn thông; 
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- Ca quan phi hçip: Các ca quan, dan vj, dja phuang có lien quan. 
- Thii gian thirc hin: Ca näm. 
1.11. Phô biEn, giáo dicpháp luit theo Chwung trInh, D an dã dwçrc ban 

hành hoc kj kêt 
Tiêp tiic thirc hin các Chuang trInh, D an tuyên truyn, ph bin, giáo d%lc 

pháp 1utt dã duqc ban hành; chü dng k k& và trin khai thixc hin có hiu qua 
các Chuang trInh phôi hçip giüa các ca quan, dcm vj, dja phuang. 

- Cci quan chü trI: Ca quan, dan vj, dja phuang vâ t chrc doân the dugc 
giao chü trI Chuo'ng trInh, Dé an; 

- Ca quan phi hcip: Các ca quan, dan vj, dja phuang có lien quan. 
- Thi gian thrc hin: Ca näm và theo huâng dn, chi dto cüa ca quan cp trên. 
1.12. fling kt 05 nàm thrc hin D an s6 07/DA-UBND 07/DA-UBND 

ngày 23/6/2015 cüa UBND tinh vphEi biln, giáo dicp1thp luIt  trên dja bàn tinh 
giai ctoçin 2016 - 2020 (D an s 07/DA-UBND) 

To chiirc tng kt, dánh giá kt qua 05 11am thirc hin D an s 07/DA-UBND; 
xây drng Dé an mói thay the Dê an s 07/DA-UBND trInh Hi dng nhân dan tinh 
thông qua tai ki h9p trong nàm 2020; 

- Ca quan chü trI: S& Tu pháp tham muu UBND tinh; 
- Ca quan phôi hçp: Các s&, ban, ngành, doàn the, dja phuang. 
- Th?yi gian thixc hin: Qu IV/2020. 
2. Cong tác hôa giãi & co s& 
2.1. Tiê'p tyc chi dçw, hithng dan, don d6c tO chá'c thrc hin LuiIt  Hàa giài 

ó co so và cdc van bàn hithng dan thi hành 
- Ca quan chü trI: Si Tu pháp, UBND cap huyn, cap xâ; 
- Ca quan phôi hçip: Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam các cap; các to 

chirc chinh trj - xã hi có lien quan. 
- Thôi gian thirc hin: Ca näm. 
2.2.Cüng c, kin toàn T Itha giái; bi du'öng nghip vy cho d(3i ngfl 

baa giái viên 
Tang cu?mg cong tác chi dao,  don dc, huóng dn vic cüng cô, kin toàn 

mng luâi To hôa giâi và di ngü hôa giài viên, gän vói triên khai Chuang trInh 
bi duOng khung v nghip vit boa giài cho bOa giâi vien; tang cuing kiêm tra, 
giám sat vic thirc hin pháp 1ut v hôa giãi a ca sâ. 

- Ca quan thirc hin: S& Tu pháp, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, 
Uy ban nhân dan các xà, phu&ng, thj tthn; 

- Thai gian thirc hin: Ca näm. 
2.3. Tang cu'Ong triên khai thrc hin Dê an "Nâng cao náng ly'c d3i ngü 

baa giái viên 0 co sO" trên dja bàn tin/i Ninh BInh 
Triên khai các hoat dông theo D an "Nâng cao näng 1irc di ngU hOa giái 

viên a ca s&' cüa Thu tuang ChInh phü và Kê hotch so 92/KH-UBND ngày 
30/7/20 19 cüa UBND tinh trin khai thuc hiên D an trên dia bàn tinh Ninh BInh. 
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Chü trpng hoat dng chi dto dim cüa Trung i.rong ti xã XIch Th (huyn Nho 
Quan), thj trn BInh Minh (huyn Kim Scm), phithng Trung Son (thành pM Tam 
Dip); di ngü t.p hun viên các cap; di ngU hôa giâi viên Co sâ. 

- Co quan chü trI tham miru: Sâ Tu pháp; 

- Co quan phM hqp: UBNID cp huyn; cap xä; 

- Thñ gian thirc hin: Ca näm. 

2.4. Tiê'p tyc hithng dn vic thrc hin thñ 1icyêu cáu Tàa an cong nhIn 
kIt qua hba giài t/iành 0' cr s0' gn vO'i vic thrc hin C7iu'ong trinh phiJi Iiip s 
01/CTPH-TAND-STP ngày 06/5/2019 gifra Tea an nhân dan linh và SO' Twpháp 
v vic PBGDPL và itha giãi 0' co sO, giai doç,n 2019 - 2023 

- Co quan chü tn: Sâ Tu pháp, Tôa an nhân dan cp tinh, Uy ban nhân dan 
các huyn, thành pM; 

- Co quan pMi hcip: Tôa an nhân dan cp huyn và CáC co quan, don vj, to 
chirc Co lien quan; 

- Thñ gian thirc hin: Ca näm. 

3. Cong tác xây drng xã, phu*ng, thl trn dit chuân tip cn pháp 1ut 

3.1. Tiê'p tic ti,rc hin nhiçm vi xây drng cip xii dCzt  c/wan tiêp c?In  piiáp 
1uit theo quy djnh cáa Thu tu'O'ng CiiInh phü, B3 Tu'phdp và UBND tinh gin 
vó'i triln kiwi tlqrc i,&n  nhim vi xây drng nông thôn mO'i trên dja bàn tinh 

- Co quan chü trI: Si Tu pháp, Uy ban nhân dan cap huyn; cp xâ; 

- Co quan phM hcp: Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn; Van phông 
diu pMi xây drng nông thôn mâi cüa tinh; CáC co quan, t ChÜC Co lien quan. 

- Thyi gian thirc hin: Ca nàm. 

3.2. Thy'c h&n  dan/i giá, cong nhin, xây drng cap xii dit c/wan tiêp cIn 
pháp luçut theo Quylt djnh s 619/QD-TTg và Thông tu' s 0 7/201 7/TT-BTP ngày 
28/7/2017 cüa B3 tru'0'ng B3 Tu'pháp 

- Co quan chü trI: Sâ Tu pháp; UBND cp huyn. 

- Co quan pMi hçp: S Nông nghip và Phát trin nông thôn; Van phông 
diu pMi xây dimg nông thôn môi tinh, các co quan, t chirc có lien quan. 

- Thai gian thirc hin: Ca näm. 

3.3. Phiii hçtp kiê,n tra, kiln nghj vic xO' lj /uro'ng u'O'c, quy u'O'c viphim 
do cO n5i dung trai pháp luIt, xâm phçim cac quyn con ngu'O'i, quyn cong dan 
theo Quylt djnh s6 22/2018/QD-TTg ngày 08/5/2018 cüa ThO tu'ó'ng C7n'nh phü 
v xây deng, thrc hin hwong wóc, quy u'O'c 

- Co quan chü trI: Sä Van hóa, Th thao và Du ljch, Uy ban nhân dan các cp 

- Co quan ph& hqp: Sâ Tu pháp các co quan, t chirc cO lien quan. 

- Thii gian thirc hin: Ca näm. 
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4. Cong tác kim tra 
Xây drng K hoich và t chüc kim tra cong tác ph bin, giáo diic pháp 

luât, boa giãi i co s&, xây dimg cp x dt chun tip cn pháp 1ut theo djnh k' 
hoc dt xut theo chuyên d. 

- Ca quan chü trI: Hi dng Phi hqp ph bin, giáo dc pháp 1ut tinh. 
- Co quan tham muu: Si Tu pháp - Co quan Thuing trrc cüa Hi dng phi 

hcip PBGDPL tinh. 
- Co quan phi hçp: Các thành viên Hi dng phi h9'p PBGDPL; Hi dng 

phi hçxp PBGDPL cp huyn và các ca quan, dcm vj, dja phuang có lien quan. 
III. TO CHC TH!C HIN 
1. Các s&, ban, ngành, doàn th cüa tinh, UBND các huyn, thành ph can cir 

chirc näng, nhim v11 cüa co quan, don vj mInh trin khai thrc hin K hoch. Djnh 
kr 6 tháng (truâc ngày 20/5), hang näm (triirc ngày 20/11) báo cáo k& qua thirc 
hin v UBND tinh (qua Si Tu pháp). 

2. D ngh Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh pMi hçip và chi dto cac 
co quan, dan vj tri1c thuc phi hçp d trin khai thirc hin có hiu qua ni dung 
Kê hoch nay. 

3. Giao S Ti.r pháp - Ca quan Thu?mg trrc Hi dng phi hçip ph bin, giáo 
diic pháp 1ut tinh: Don dc, hi.rng dn, kim tra vic thirc hin K hoach; tng 
hçip k& qua thirc hin trén dja bàn tinh, báo cáo B Tu pháp và UBNID tinh theo 
quy djnh. 

4. Kinh phi thirc hin K hoach  nay ducic b trI tü ngun kinh phi thirc hin 
Ngh quyt s 17/NQ-HDND ngày 22/7/2015 cüa Hi dng nhân dan tinh v vic 
phé duyt D an s6 07/DA-UBND ngày 23/6/20 15 cüa UBND tinh v pM bin, 
giáo ditc pháp 1ut trên dja bàn tinh giai doan 2016 - 2020 và tr các ngMn kinh phi 
thirc hin các Chuong trInh, D an v pM bin giáo diic pháp lust trén dja bàn tinh 
và kinh phi cüa các co quan, don vj, dja phuong theo quy djnh./ 

No'i,ihân: 
- Bô Tu pháp Dê 
- Die Chü tjch UBND tinli báo cáo; 
- Uy ban Mt trn To quôc VN tinli; 
- Các sâ, ban, nganh, doàn the; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Luu: VT,VP6,VP7. 

PHIO2 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Phm Quang Ng9c 
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