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KẾ HOẠCH
Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2017, của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực
hiện Quy ước năm 2017.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch công tác triển
khai, phổ biến pháp luật năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện triển khai có hiệu quả các văn bản:
+ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Kết
luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW;
+ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản
hướng dẫn thi hành;
+ Các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ
trọng tâm công tác tư pháp năm 2017.
- Góp phầ n tăng cường hiê ̣u quả công tác tham mưu; Nâng cao ý thức
trách nhiệm, nghiêm chın̉ h chấ p hành pháp luật của CBCCVC và người lao
động; Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, nghĩa vụ
học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng
viên, tạo chuyển biến căn bản chấp hành pháp luật trong xã hội.
2. Yêu cầu
- Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, để từng bước đưa việc thực thi pháp
luật vào nề nếp, hiệu quả.
- Kịp thời nắm tình hình thực tế trong cán bộ, công chức, viên chức để tổ
chức triển khai kịp thời, có hiệu quả đối với nội dung chuyên đề mà cán bộ,
công chức, viên chức chưa rõ để áp dụng trong thực tế, chuyên môn nghiệp vụ.
- Tiếp tục phát huy, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp
luật; theo dõi, đánh giá sự tuân thủ pháp luật, chủ trương, chính sách, quy chế

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng Kế hoạch triển khai, phổ biến pháp luật khi có Luật, văn bản
mới
1.1. Tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về Công ước
quốc tế về quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định
trong Hiến pháp năm 2013; Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng
hành chính, Luật căn cước công dân, Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng
tôn giáo, Luật báo chí, Luật trẻ em, Luật an toàn thông tin mạng,… phổ biến
pháp luật các Nghị định, Thông tư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành (mới) có liên quan đến công tác tham mưu quản lý nhà nước tại địa
phương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn
phòng UBND thành phố.
- Thời gian thực hiện: Mỗi tháng 01 lầ n tại buổi sinh hoạt chào cờ đầu
tuần. Duy trì và cập nhật làm phong phú tủ sách pháp luật.
1.2. Tiếp tục truyền truyền nội dung Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật
Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu
quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, Luật Hợp tác xã, Luật Bảo hiểm xã hội,
Luật Thi đua, khen thưởng…;
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017
1.3. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách
mới, văn bản về cải cách hành chính; Triển khai các văn bản Luật thông qua vào
kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và các văn bản Luật được thông qua năm
2017
- Thời gian thực hiê ̣n: Năm 2017
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11.
- Thời gian thực hiện: tháng 10 và 11 năm 2017
3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luật số 04-KL/TW ngày 09/4/2011
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật;
- Thời gian thực hiện: năm 2017
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Trưởng phòng, bộ phận triển khai, phổ biến Kế hoạch này đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, bộ phận phụ trách.
2. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng, bộ phận chủ động
tuyên truyề n, phổ biế n pháp luâ ̣t và theo dõi, đôn đốc, đánh giá sự tuân thủ pháp
luật, các chủ trương, chính sách, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên
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chức thuộc mình quản lý và phối hợp báo cáo gửi về phòng Hành chính – Tổ
chức tổng hợp báo cáo.
3. Giao Phòng Hành chính - Tổ chức chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra,
báo cáo Chánh Văn phòng hằng quý, 6 tháng, năm và báo cáo gửi về Sở Tư
pháp theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017
của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7,8);
- Lưu: VT.TL

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)

Trần Lê Bình

3

