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UBND TINH BA RIA-VUNG TAU CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
HQ! BONG PHPBGDPL
Dc 1p - Tr do - H3nh phüc
S:

/KH-HDPH

Ba Rja - Vüng Tàu, ngàyl_tháng nám 2022

KE HOACH
Hoyt dng cUa Hi dông phôi hçrp phô bin, giáo diic pháp fu@
tinh Ba Ra-Vung Thu nãm 2022

•

,

•

•

Thirc hiçn Luat Pho bien, giao d%ic phap luat nam 2012; Quyet dnh so
21/2021/QD-Trg ngày 21/6/2021 cüamü tuàng Chinh phü quy djnh v thành
phan va nhiçm vii, quyen hn cua Hçi dong phoi hqp pho bien, giao dic phap
1ut;Quyêt djnh 3141/QD-UBND ngày 08/10/2021 cüa Chü tjch UBND tinh
ye vice kiçn toan Hçi dong phoi h, pho bien, giao dc phap luat trnh Ba Ria —
Vüng Tàu; Quyetdjnh
102 1/QD-HDPH ngày 31/12/2021 cUa ChU tjch Hi
dong phoi hp pho bien, giao d%ic phap luat trnh Ba R4a-Vung Tau ye ban hanh
Quy chê hoat dng cüa Hi dông phôi hçip phô biên, giáo diic pháp 1ut tinh;
Quyêt djnh 04/QD-HDPH ngày 12/01/2022 cüa Chü tjch HOi dông phôi hcip
phô biên, giáo dicpháp 1ut Trung uang phê duyt Kê hoach boat dung cüa Hi
dông phôi hçp phô biên, giáo d1ic pháp li4t Trung uang nm 2022; Quyêt djnh
257/QD-UBND ngày 27/01/2022 cia Chü tjch UBND tinh ye ban hành K
hoach cong tac pho bien, giao d%ic phap luat, hoa giai a co sa, xay drng cap xa
dt chuãn tiêp cn pháp li4t tren dja bàn tinh nm 2022, Hi dng ph& hçp ph6
bien, giao diic phap luat trnh (viet tat la H91 dong PBGDPL) ban hanh Ke hoach
hoat dng nám 2022 nhu sau:
so

so

so

so

I. M1JC 111CR, YtU CAU
1. Myc dIch
a) Trin khai thirc hin có hiu qua các thim vi cüa Hi ctng ph6i hçp
phô biên, giáo dic pháp 1ut tirih theo quy djnh cüa Lut Phô biên, giáo d%lc
pháp 1ut; Quyet djnh
21/2021/QD-TTg ngày 2 1/6/2021 cüa Thu tuâng
Chrnh phu quy dnh ye thanh phan va nhicm v'i, quyen han cua HQ1 dong phoi
•
A
•
A
hçip pho bien, giao diic phap luat; Quyet dinh so 3 141/QD-UBND ngay
08/10/2021 cüa Chü tjch UBND tinh v vic kin toân Hi dng ph6i hçp, ph
biên, giáo d%lc pháp 1ut tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
so
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b) Phát huy vai trô cüa Hi dng PBGDPL tinh trong tix vn ghp UBND
tinh chi dao, phôi hçq thirc hin Cong tác phô biên, giáo diic pháp 1ut
(PBGDPL) tren da ban tmh. Nang cao trach nhiçm phoi hcrp gura cac thanh
viên HOi dong nhm thirc hin tot Kê hoach PBGDPL cUa tinh näm 2022.
A
2. Yeu cau
A
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a) Thrc hin dung chüe näng, thim vi và quyn h?n cüa Hi ding, phát
huy vai trà, trách nhim cüa Ca quan thuôrng trrc HOi dông và trng thành viên
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Hi dng, T thu k cüa HOi dng trong tham mixu, tu vn trin khai thirc hin
nhim viii cong tác PBGDPL.
b) Gn cong tác PBGDPL vói cong tac xây diing, thi hành và bâo v pháp
1ut, barn sat nhim vii chInh trj, phát triên kinh tê-xã hi cüa tinh trong nàm
2022.
II. NQI DUNG HOAT BONG
1.Tham miru, tu' vn UBND tinh chi dao thiyc hin các nhim vii ph
bien, gtao dic phap 1ut
a) Ban hành K hoch trin khai cong tác PBGDPL nám 2022 cUa tinh
- Co quan chü trI: UBND tinh.
- Co quan tham muu: Thuông trirc Hi dng PBGDPL tinh (Sâ Tu pháp).
- Co quan phi hcp: Các Co quan thành viên HOi dng.
- Th?ii gian thrc hin: Xây dirng và ban hành K hoch (Qu 1/2022);
triên khai thuc hiên (cã nàm 2022).
b) T chüc hçp, sinh hot, trao dèi, tháo 1un các giái pháp nâng cao hiu
qua hot dng cüa Hi dông và tháo gi nhüng khó khän, vung mac trong cOng
tác PBGDPL trên dja bàn tinh.
- Co quan chü tn: UBND tinh.
- Co quan tham mum Thung trirc Hi dng PBGDPL tinh (Sâ Tu pháp).
- Co quan phi hcip: Các co quan thành viên Hi dng.
- Thii gian thirc hin: Nàm 2022.
c) T chüc trin khai Ngày Pháp 1ut nuâc Cong hôa xã hi chü nghia
Viêt Narn 09/11/2022
- Co quan chü tn: UBND tinh.
- Co quan tham mum Thung trirc Hi dng PBGDPL tinh (Sâ Tu pháp).
- Co quan phi hcip: Các co quan, don vj, dja phucmg.
- Thôi gian th%rc hin: Qu IV/2022.
d) Cung Ce,, kiên toan va nâng cao chat lucing hoat dông cua Hôi dông
trnh; ra soat, kiçn toan dci ngu bao cao vien phap luat cap tinh; tp huan ky
näng, nghip vi PBGDPL cho báo cáo vién pháp 1ut theo Chuong trInh khung
bôi du&ig nghip vii dôi vâi báo cáo viên pháp 1ut, tuyên truyên viên pháp 1ut
tai Quyet djnh so 3147/QD-BTP ngày 28/12/2018 cüa B trithng B Tu pháp
- Cüng cá, kin toàn và nâng cao chat hrqng hoat dng cüa Hi dng tinh;
rà soát, kin toàn di ngü báo cáo viên pháp 1uet cap tinh
+ Co quan chü tn: UBND
+ Co quan tham muu: Thuing tnrc HOi dng PBGDPL tinh (Sâ Tu pháp).
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+ Co quan phôi hcip: Các co quan thành viên Hi dông; các sä, ban, ngành
Co lien quan.
+ Th?ii gian thirc hin: Näm 2022 (nu có sr thay di, nghi huu, nghi
viéc).
- Tp hu.n k9' nàng, nghip vii PPBGDPL cho báo cáo viên pháp lu,t theo
Chuong trInh khung bôi duông nghip vi dôi vâi báo cáo viên pháp lust, tuyên
truyên viên pháp lust ti Quyet djnh 3147/QD-BTP ngày 28/12/2018 cüa B
truâng B Tu pháp; xay drng di ngü báo cáo viên pháp 1u.t, tuyên truyên viên
pháp lut là ngithi dan tc thiêu
so

so

+ Co quan chü trI: UBND tinh.
+ Co quan tham muu: ThuOng trtrc HOi dng PBGDPL tinh (S Tis pháp).
+ Co quan phi hcip: Các co quan, don vj, dja phuong.
+ Thi gian thirc hin: Ca nàm 2022.
di) Tang cithng truyn thông v PBGDPL; dy mnh img dung cong ngh
thông tin trong cong tác PBGDPL; tp trung xây dimg chuyên trang, chuyên
mi,ic PBGDPL trên Trang thông tin din tü PBGDPL tinh, sü dung Co s& d
quôc gia ye van bàn pháp 1ut; xây d%rng, doi mOi, cài tiên chuyên miic
PBGDPL trén Cong thông tin din ti'r cüa tinh; Chuyen mvc PBGDPL trên
Trang thông tin din tü cüa
ngành, dja phuo'ng; tang cuOng üng dung mng
xã hi trong cOng tác PBGDPL.

lieu

so,

- Co quan thirc hin: Các co quan thành viên Hi dng PBGDPL tinh.
- ThOi gian thirc hin: Ca nãm 2022.
A
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e) Pho bien chinh sach, phap 1ut bang cac hinh thuc phu hqp voi tung doi
tucmg, dja bàn, barn sat nhim vi, giái pháp th%rc hin Kê ho.ch phát triên kinh
té , xâ hOi nãm 2022 theo nhim vi cOng tác tr9ng tam; nhim vii chInh trj, phát
triên kinh tê hi cüa tüng sO, ngành, doãn the, dja phuong. Tp trung tuyên
truyên, phO biên chInh sách, pháp lu,t, ho trcir, tháo gi khó khän cho nguOi dan,
doanh nghip die khäc phic hu qua djch bnh Covid-19, on djnh dOi song và
phc hOi phát triên kinh tê; CáC lu.t, pháp lnh, van bàn mOi thông qua nãm
2021 và näm 2022; các d thào chInh sách, pháp lust có tác dng lOn den dOi
sOng, xã hi; các van bàn, quy djnh có lien quan trrc tiêp den san xuât, kinh
doanh, quyên
!çii Ich hçip pháp cüa ngu?yi dan, doanh nghip; các quy dinh
pháp lut ye biên, dâo; cai cách hành chinh; phOng, chOng tharn nhüng, lang phi,
ti phm, ma táy, djch bnh, thiên tai; hO trçl khOi nghip; khiêu n.i, tO cáo; bâo
v môi tru?mg; an toàn v sinh thirc phâm; phOng cháy, chüa cháy
ciru nan,
ciru h; an toàn giao thông duOng b; van di du 1un
hi quan tarn hoc can
djnh huOng du lun xA hOi; các diêu uOc quôc té k kêt gi1ta Vit Nam vOi các
nuOc có chung duàng biên; COng uOc, diêu u&c quOc tê, các Hip djnh Thuong
mai tr do Vit Nam dä tham gia k,2 kêt có lien quan trrc tiêp den ngi.rOi dan, doanh
nghip.
xa

va

va

xa

- Co quan thirc hin: Các co quan thành viên Hi dng PBGDPL tinh.
- ThOi gian thc hin: Ca näm 2022.
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2.T chfrcA trin khai các Iut rn' thrçrc Quc hi thông qua cho
thanh vien HQ1 dong va bao cao vien phap 1ut cap tinh.
- Co quan chü tn: Hi dng phi hqp PBGDPL tinh.
- Co quan tham muu: Thung trirc Hi dng PBGDPL tinh (S& Tu pháp).
- Co quan thrc hin: Các co quan thành viên Hi dng.
- Th?ñ gian thirc hin: Ca nàm 2022
3.Xây dng, 4n hành, quãn 1y, sfr diing Trang thông tin din tir Phi
bien, giao diic phap Iut tinh.
- Co quan thrc hin: Thuàng trrc Hi dng PBGDPL tinh (S& Tix pháp).
- Co quanphi hçip: Các co quan thành viên HOi ding tinh; HOi dng phi
hcip PBGDPL cap huyn.
- Th?ñ gian thrc hin: Näm 2022.
4. Ti chtrc dánh giá, chm dim cong tác PBGDPL theo quy dlnh cüa
Thông tu' s 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 cüa B trtrO'ng B Tir pháp
quy djnh B tiêu chI dánh giá hiu qua cong tác PBGDPL
- Co quan thirc hin: Thuàng trirc Hi dng PBGDPL tinh (Sâ Tu pháp).
- Co quan phi hqp: Các co quan thành viên Hii c1ng tinh; HOi ctng ph&
hqp PBGDPL cap huyn.
- Then gian thirc hin: Nàm 2022.
5. T chile kim tra và so' kt, ting kk hoit dng cüa Hi dung phui
hçnp PBGDPL nãm 2022
a) Tu chüc kim tra tInh hInh trin khai thc hin cong tác PBGDPL tai
các dja phuonng (lông ghép trong kiêm tra cong tác Tu pháp nàm 2022 cüa So Ttr
pháp)
- Co quan th%rc hin: Thuenng trirc Hi dung PBGDPL tinh (SO Tu pháp).
- ThOi gian thirc hin: Qu 111/2022 (có K hoach ci th sau).
b) T chüc so k&, tng kt các hoat dng cüa Hi dung nàm 2022.
- T chüc so k& thông qua hInh thi'rc thng hçip thông tin do các CO quan,
don vj, dja phi.rong cung cap, báo cáo UBND tinh và Bô Tu pháp
+ Co quan chü trI: Hi dung phi hçip PBGDPL tinh.
+ Co quan tham mini: Thuenng trrc Hi dng PBGDPL tinh (SO Tu pháp).
+ Co quan phi hcip: Các thành viên HOi dng tinh; HOi dung PBGDPL
cap huyn.
+ ThOi gian thirc hin: Thang 6/2022.
+ San ph.m: Báo cáo.
- T6 chirc tng kát hott dng cüa Hi dung näm 2022
+ Co quan chü tn: Hi dung phi hçp PBGDPL tinh.
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+ Co quan tham mmi: Thithng trirc Hi dng PBGDPL tinh (S& Tu pháp).
+ Coquan phi hçip: Các thành viên Hti dng tinh; HOi ding phi hqp
PBGDPL cap huyn.
+ Thi gian thrc hin: Tháng 11/2022.
+ San phm: Báo cáo
A

A

A

A

A

A

•A

A

6. Phan cong trach nhiem thanh vien 1191 dong trien khai cong tac
PBGDPL trên các linh vljc (theo Ph 4w dInh kern Ké hogch nay).
III. TO CHI1C THIIC HIN
1. Chü tjch Hi dng, các Phó ChU tjch Hi dng và các üy viên Hi ding
to chüc thc hin các nhim vii duçic giao quy djnh tai phân II Ké hoach nay. Sà
Tu pháp - Ca quan thuông trrc Hi dông PBGDPL tinh lam dâu môi giüp Hi
dông theo döi, dOn dôc, kiêm tra vic thrc hin Kê hoach nay.
2. Trên ca s& K hoach nay vá can cü chIic näng, nhim vi cüa mInh, các
thành vien HOi dông PBGDPL tinh, Hi dông PBGDPL các huyn, thj xã, thành
phô chi do, hung dn thirc hin cong tác PBGDPL cüa don vj, dja phuong
rnInh, darn bâo tiên d, chat luqng; báo cáo kêt qua djnh k' 06 thang và 01 näm
ye Hi dông PBGDPL tinh (qua Sâ Tu pháp) dê tong hçp, báo cáo UBND tinh
và Hi dông phôi hqp PBGDPL Trung uong.
3. Kinh phi trin khai thirc hin các hot dng tai K hoach nay duçic b
trI trong nguôn kinh phi thirc hin cong tác phô biên, giáo diic pháp 1u.t cUa các
co quan, dan vj, dja phuong theo quy djnh cña Lust Ngan sách nhà nrn9c và các
van ban hithng dan thi hành.
Riêng kinh phi thirc hin K hoach nay cüa co quan thithng trirc HOi dng
PBGDPL tinh (Sâ Tu pháp) dã duçic UBND tinh phê duyt tai Quy& djnh
4679/QD-UBND ngày 10/12/2021.

so

Trong qua trInh thc hin nu có khó khän, vuOng mc d nghj các co
quan, don vj, dja phuong kjp th?ñ phân anh ye co quan thung trirc Hi dông
PBGDPL tinh (Sâ Tir pháp) dê duçc huâng dan.!.
Noi nJzn:
- BO Tu pháp (V PBGDPL, Ciic CTPN) (b/c);
- TTr Tinh ñy, TTr HDND tinh (b/c);
- Chü tjch UBND tinh (b/c);
- Thành viên HOi dng PHPBGDPL tinh;
- SiTupháp;
- Hi dông phôi hqp PBGDPL cap huyn;
- Phông Tu pháp cap huyn;
- Luu: VT, PCNC, STP (02).( -)

TM. HQI BONG
U TICH

PHO CHU TICH UBND TINH(,—
Lê Ngçc Khánh

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Bc Lp - Ti.r do - H3nh phüc

frifi BA RA-VUNG TAU
BONG PHPBGDPL

PIJTJ LUC
DANE MVC N1HIM VEJ CONG TAC PiiO BIEN, GLAO DVC PHAP LUIT
CUA CAC CO QUAN THANH WN HQI BONG
(Kern theo KI hoqch so
/KH-HDPH ngày-i_-tháng i nám 2022
cza H5i dngp1iái hcip PBGDPL tInh Ba Rja - Vüng Tàu)
STT

Noi dung cong viec

I. DANE MUC CAC N H I M VU CHUNG
Chü tn, phói hcTp vài các Cu quan, t6 chrc lien quan t6 chirc thông tin, ph bin pháp 1ut
trong các lTnh vrc, phm vi do mmnh quãn l tôi toãn the can bO và Nhãn dan bang hinh thurc
phü hqp; chü tr9ng phô biên, giáo dic pháp 1ut (PBGDPL) ye các chInh sách, pháp 1ut
duçrc du 1un xâ hOi quan tarn hoäc cn djnh huOng du 1un xã hi d to sir dông thun, nhât
quán trong thirc thi chInh sách, pháp 14t; thông tin rng rãi, kjp th?ñ các dir thão chInh sách
pháp lu.t có tác dung Ion den x hOi ngay tir khâu dê xuât chInh sách và son thâo van ban.
2. Tang cu&ng rng diing cong ngh thông tin trong cong tác PBGDPL, $p trung PBGDPL trên
COng thông tin din tr tinh; Trang thông tin din ti1r PBGDPL cüa tinh; Trang thông tin din tii
cüa so, nganh va cac 1mg diing trên thit bj di dng; thi tIm hiu pháp 1ut, tp hu&i pháp lut
trrc tuyên; nghiên clru, 1mg ding fri tu nhân to trong PBGDPL; gn kt ch.t chë vói vic
thrc hin hiu qua Dê an "Tang cuàng 1mg dpng cong ngh thông tin Irong cong tác PBGDPL
giai do?n 2019 - 2021" duçc ban hành theo Quyêt djnh sO 471/QD-TTg ngày 26/4/2019 cña
Thu tuOng Chinh phü
3
To chuc doi thoai chinh sách phap luat, giái dáp phap luat va cac wang mac pho bien trong ap
- Imh
. vrc, ph?m vi .do minh quan ly.cho Nhan
.. dan,
.. doanh nghiçp bang
ding phap 1ut ye cac
cáchInhthicphiihqp.

Co quan
..
,
chu tn

Co quan
phoi hçp

Thôi gian
thirc hiçn

Các thành
viên Hi
dông phôi
hçip
PBGDPL
tinh
Các thành
vien HOi
dOng phôi
hcrp
PBGDPL
tinh

Các cu quan,
dun v, dja
phuong có
lien quan

Nm 2022

Các Cu quan,
don vj, dja
phuang cO
lien quan

Näm 2022

Các cuquan,
don vi, dia
phucmg co
lienquan

Näm 2022

Các thành
vienHoi
dong phoi
h
PBGDPL
thih
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Ni dung cong viec
Clii dao can b, cong chCrc, viên chirc phái có trách nhim và nghia viz chii dng trong tIm hiu
và guong mu trong thrc thi pháp luat; gn vic thirc hin chfrc trách, nhim viii vOi vic thông
tin, ph bin pháp 1ut tói Nliãn dan; vn ding k9 näng dan vn khéo trong PBGDPL, gn ph
biên phap 1ut vOi vic thuc hin dan chü & Ca s&; dng thii, vn dng, khuyn khIch cong dan
tim hiêu, sr d%Ing, chap hành, tuãn thu phap 1ut
tfu tiên nguM lire PBGDPL cho các nhóm di txçmg dc thü, yu th, dan tc thiu s6,
dja bàn vüng có diM kin kinh t xA hOi khó khän, dja bàn trQng y&i vquc phông an
hài dão; gän thc hién PBGDPL vâi vic thirc hin Nghi. quyêt s6 88/2019/QH14
ngày 18/11/2019 cüa Quoc hOi phê duyt D an tMg th phát triM kinh th - xA hi vüng dMg
bào dan tc thi&i s6 min nüi giai don 2021 - 2030 và các chuang trInh, dè an lien quan

6.
Chà dng, ph6i hcip rà soát các quy djnh pháp 14t lien quan dn cong tác PBGDPL d ban
hãnh theo th.m quyM hoc tham muu ca quan Co thm quyM ban hành mâi, sira di, b6
sung, thay th cho phü hap nhim thng cuông, nâng cao hiu qua cong tác PBGDPL
7.
Huâng dan, cOng c, kin toàn, nâng cao cht lucing, näng 1c phân tIch, dánh giá, thaxnmu'u
hoàn thin chinh sách linh hoat cho di ngfi cong chrc thc hin cong tác PBGDPL; tp huAn,
bi dung di ngü nay bào dam hoat dng chat luqng, hiu qua, chü dng tham mini triM
khai PBGDPL dáp irng và phO hap vài yêu câu thirc tê
8.
Rà soát di ngü báo cáo viên pháp lust theo hiróng chuyên sâu; chi cong nhn, duy fri hoat
dng d6i vâi báo cáo viên pháp li4t thirc sir cO nâng lrc và hoat dng thirc chit; thng cuing
dào t.o, bi duOng kiM th(rc pháp 14t, k5 nng PBGDPL cho di ngü nay

Co quan
chü trI
Các thành
vien HOi
dng ph6i
hçip
PBGDPL

Co quan
phi hop
Các Ca quan,
don vj, dja
phuang có
lien quan

Thöi gian
thrc hiên,j
Näm 2O2

Các thãnh
vien Hi
dng phói
hçcp
PBGDPL
tinh
Các thãnh
viên Hôi
dng ph&
hcip
PBGDPL
tinh
Các thành
viên HOi
d&ig phi
hqp
PBGDPL
tirth
Các thãnh
viên Hi
d&ig phi
hap
PBGDPL

Các ca quan,
dan vj, dia
phuong có
lien quan

Näm 2022

Các ca quan,
dan vj, dia
phirang có
lien quan

NAm 2022

Các ca quan,
dan vj, dia
phirang CO
lien quan

Näm 2022

Các ca quan,
don vi, dia
phuong có
lien quan

Nâm 2022
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JJ:)

Ni dung Cong

Xä hi hóa hot dOng PBGDPL, to diu kin d thu hut dOi ngü chuyên gia pháp lust tham
gia PBGDPL cho Nhân dan, huóng tói coi day là lirc hiqng nông cot d thirc hin cong tác nay

10.
B6 tn biên ch, kinh phI, Ca s v.t cht phiic vti có hiu qua cong tác PBGDPL ti co quan,
don vj; tang ciz?mg cong tác quàn l Nhà rnthc v PBGDPL; phan b& quãn l, sü dmg hiu
qua kinh phI chi cho cong tác PBGDPL dap 1mg cac yeu cAu nhim vii theo kê hoch näm
11.
Clii do, kim tra, don dc vic thrc hin nhim vu PBGDPL cüa co quan, dcm vi; thuing
xuyên theo dOi, kjp thtyi khen thi.thng các tp th, cá nhân có nhiu thành tIch, dong gop trong
cong tác PBGDPL tai co quan, don vj mInh
12.
Xác djnh kt qua trin khai cong tác PBGDPL là mOt trong nhung tiêu chI dánh giá vic
hoàn thành nhim vi clia cci quan, don vj, nht là ngixi dthig dâu co quan, don vj

Co quan
chü trI
tinh
Các thành
viên Hi
d6ng ph6i
hçip
PBGDPL
tinh
Các thành
viên Hôi
dng ph&
hc
PBGDPL
thh
Các thành
viên Hi
dng ph6i
hc
PBGDPL
tinh
Các thãnh
viên Hi
dng ph6i
hçip
PBGDPL
tinh

H. DANH MUC CAC NIIIEM VJ CU THE CUA CO QUAN THANH VIEN 1191 DONG
1. - Thani muu UBNI) tinh tang cumg quãn 1 nhà nuâc v cong tác PBGDPL; Huâng dn nOi Si Tu pháp —
Co quan
dung PBGDPL hen co so barn sat và dáp 1mg nhu cu cüa nguOi dan và yêu cAu quàn l Nha
nithc, quàn l' xA hOi, phü hcip vOi d& tuvng, dja bàn cij th& huoiig dn si'r dpng linh hoat, có thu?mg trirc

Co quan
ph6i hqp

Thôi gian
thirc hin

Các ca quan,
don vj, dja
phuong có
lien quan

Nám 2022

Các ccr quan,
don vj, dia
phrnmg có
lien quan

Nàm 2022

Các co quan,
don vj, dja
phuong co
lien quan

Näm 2022

Các cci quan,
don vj, dja
phucmg cO
lien quan

Näm 2022

Các co quan
thành viên
HOi d6ng va

Närn 2022
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Co quan
,
chu tn
Hi dông

hiu qua các hInh thirc, each thüc PBGDPL.
- Huâng dk cmg cô, kin toàn, nâng cao näng 1irc gän vâi sr di,ing có hiu qua di ngü báo
cáo viên pháp 14t, tuyên truyên viên pháp 1ut; triên khai th,rc hin nhim v dánh giá hiu
qua Cong tác PBGDPL.
- Huàng dn xây drng, van hành, quan 1', khai thác, sfr diing Trang thông tin dien tfr
PBGDPL tinh; Tng cthng phôi hcrp, kêt nôi chia sê thông tin pháp 1ut trên môi triràng mng
báo dam tiêt kim, hiu qua.
- Tham muu UBND tinh lriên khai thirc hin Dê an "To chirc truyên thông chmnh sách có tác
dng lan dn xâ hôi trong qua trinh xây drng van bàn quy pham pháp lust giai do?n 20222027" (sau khi dugc ban hành);
- Tham muu UBND tinh th chirc triên khai thrc hin Dê an dãnh giá hiu qua cong tác
PBGDPL (sau khi diucic ban hành).
- CM do, djnh huOng các co quan báo chi thrc hin PBGDPL trén các phucmg tin thông tin S& Thông tin
di chüng
và Truyên
- Huâng dan, djnh huàng vic thng cuông và phát huy vai trô cüa các cci quail báo chI, các
thông
phucing tin thông tin dai chüng tham gia PBGDPL; phôi hqp, huàng dan to chrc các dcit cao
diôm phô biên, truyên thông ye linh virc pháp lut quan lr9ng, cluçic xà hOi quan tam khi có dê
nghj ciia cci cpian soan tháo van bàn quy phm pháp h4t hoc co quan CO thãm quyên.
- T chüc san xut, nãng cao chat krcing các chuong trInh, chuyên trang, chuyên rnic
f)ài Phát
PBGDPL vâi hIth thirc phong phü; Tang cumg các chuyên trang, chuyên milc, chuyên dê ye
thanh và
chInh sách pháp lut, phap lut vâi diii song, guong ngu1i tot, vic tot trong chap hành pháp Truyên hInh
lut. Da dng hóa ye the loi, dôi mâi ye hmnli thirc, phong phü ye nOi dung, dam báo truyên tinh Ba Ria —
tãi thông tin nhanh, chInh xác, kip th?ii den can bO và các tang 1óp Nhãn dan ye các chü Viing Tàu
trucrng, duàng lôi cüa Dang, chmnh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc.
- Tuyên truyên, phô biên, giáo dic pháp lust trên Dài theo nhim vi chInh trj duçxc giao.
Tang cu?mg lông ghp nOi dung pháp 1ut trong các chuong trInh giái trI trên truyên hinh;
chü trong hot dng tu van, giãi clap, dôi thoai chInh sách pháp lut và bô trI vào cac khung
già thu hut dông dão khán, thInh giã; th ch(rc các dçt cao dim ph bin, truyn thông ye linh
vrc pháp Iut quan trong, duqc xA hi quan tam.

Co quan
Thai .giaii
•
phoi hqp
thirc hieiij
các don vj,
dja phuang Co
lien quan

Các cci quan,
don vj, dja
phuong có
lien quan

Näm 2022

Các co quail,
don vl, dja
phuong CO
lien quan

Nàm 2022
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Co quan
., ,
chu tn
Sâ Giáo dic
và Dào to

Co quan
Tho'i gian
.,.
phoi hqp
thtrc hiçn
S Lao dng — Nni 2022
Thucrng binh
vàXAhi;Sà
Tu pháp Va
các ca quan,
dun vj, dja
phuo'ng có
lien quan

tic tham muu, t6 chirc tri&i khai thrc hin có hiu qua Lu.t Gião diic duçic Qu6c hOi
ri'
Cong hôa x hi chü nghia Vit Nam khóa XIV, k' hop thCr 7 thông qua ngày 14 tháng
m2O19,cohiulcthihànhtrngayO1/7/202O;
- Chi dao nãng cao chat hrçmg cong tác PBGDPL trong nhà trumg cüa h thông giáo diic
quôc dan, trong nganh giao diic va dao tao; chi dao, hi.róng dan, dôi môi ni dung, phuang
pháp, chucmg trmnh, ni dung PBGDPL trong nhà trtthng; rà soát, nãng cao nâng 1irc di ngü
giáo viên, giãng vien giàng day mon pháp luat, giáo diic cong dan; triên khai các hoat dng
PBGDPL ngoi khóa; clii dao biên son tài lieu PBGDPL cho can bO quãn l, nhà giáo, hçc
sinh, sinh vien ye ni dung giáo dic phãp 14t trong các nhà trithng;
- To chirc tp huãn, bôi dung ye kiên th(rc pháp lu.t, ky nàng, nghip viii PBGDPL cho di
ngü giáo vien, nguñ lam cong tác pháp ché trong nganh giáo d%ic; chuãn hoá di ngü giáo
viên dy mOn giao dic cong dan, giâng viên day pháp lut theo thâm quyên
- Chiitr1, hi.ràng dn triên khai cong tác PBGDPL trong các cu s& giáo dic nghe nghip, cho S Lao dng Sà Giáo diic Nàm 2022
các dôi tucmg dc thü, tr9ng tam là phô biên ye chfnh sách pháp lut dôi vài ngithi có công,
- Thuong
và Dào tao,
ngui cao tuoi, ngui khuyêt $t, tré em, chinh sách ho trq cho ngui lao dng, chfnh sách binh và Xä
Sâ Tu phap
lao dng, vic lam, phông, bInh däng giói, chInh sách an sinh xã hi, chInh sách giàrn nghèo
hi
và mt so ci
quan, don vi,
ben vthig...
- Co giâ.i pháp ci th d nãng cao chat luqng con tác giàng day, hc tp pháp lut t?i các co
dja phuung có
sâ giáo diic nghê nghip, tp trung vào vic chuân hóa di ngii giáo viên, giãng viên giàng
lien quan
day mon h9c Pháp lu.t theo thâm quyên; hoàn thin nOi dung giáo trinh, chuong trInh dào
tao; dinh k' to chirc tp huân, bôi throng ye hen thirc pháp lust, k5 nàng, nghip viii
PBGDPL cho dOi ngfi can b quàn l, giáo viên, giàng viên, ngu?ii lam cong tãc pháp chê,
nguài lam cong tác giáo dic nghe nghip trong ngành lao dng - thucing binh và xã hi gop
phãn doi mOi can bàn, toàn din ye linh vuc nay
- Chü tn, phi hcip vâi các co quan, don vj, dja phumg có lien quan tO chirc phô biên pháp
luat ye phong, chong mai dam; ma t(iy, t nn xA hi.
- Tham mmi UBND tinh th churc trin khai thrc hin Quyêt djnh so 1260/QD-TTg ngày
19/7/202 1 cüa Thñ tithng ChInh phii phé duyt Chucmg trInh "Tang cu?ing cong tác
PBGDPL trong các co sO giáo diic nghê nghip giai do?n 2022 - 2027"

Co quan
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.,
,
chu tn
phoi hqp
diu
kiin
v
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vi,
dja
Sà
Tài
chInh
Sâ Tu pháp
6. - Huàng dan, tao
phuong theo quy djnh cüa Lut Ngân sách và các van bàn hixâng dan thi hành.
va the co
- Rà soát, tharn mm.i Ca quan cO thãrn quyên ban hành các vAn bàn pháp lut quy dinh ye
quan, dcm vj,
kinh phi bào dam cho cong tác PBGDPL mOt each linh hoat, phü hqp, dáp i'rng yêu câu cong
dja phuang CO
tác PBGDPL theo djnh huâng co chê kinh phi tai các vAn bàn cüa Dãng và Nhà nuâc, trong
lien quan
dO uu tiên b6 tn kinh phi cho các dja phrnmg chua can dôi duccc ngãn sách và th1rc hin cãc
nhim vii PBGDPL cho dôi tuçrng dc thü, yêu the, nguii dan tOe thiêu so, ving sâu, v'i)ng
xa, dja phuang cO diêu kin kinh tê - xã hOi khó khAn; các van e pháp lust cap bach can
dirçcc phô biên, quán trit ngay theo thu câu cüa nguñ dan ho.c yêu câu tr quàn 1 Nhà
nuac.
Các co quan,
7. TAng cirông phô biên Lut sia dôi, bO sung mOt so diêu cüa Lu.t T chi'rc chinh quyên dija Sr Nôi vu
phumig; L4t si'ra dôi, bô sung mOt so diêu cüa Luât Can bO, cong chüc và Lut Viên chic và
don vj, dija
các vAn bàn pháp lut khác lien quan den lTnh virc phit trách die nâng cao nhn thirc ciXa can
phucmg có
hO, Cong chüc và nguii dan.
lien quan
Sâ Xây dmg Cá.c caquan,
8. Tip tiic ph bin Lust kinh doanh Bt dng san,
Lust nhà &; các vAn bàn pháp lut v quy
hoch xây dipig, kiên trCic, thj truông bat dng san, 4t 1iu xay dirng và các vAn bàn pháp
"'
g°
luât khác lien quan den linh vile phu trách.
lien quan
B clii huy
9. - Tip tiic tuyên truyen, phô biên các vAn bàn pháp 1ut ye cong tác quân sir, quôc phông toàn BO Clii huy
dan.
Quân sir tinh Bô dôi Biên
- Tharn mini UBND tinh triên khai thirc hin Co hiu qua Be An "Phát huy vai trô cüa 1irc
phOng tinh va
luçing Quân dOi nhân dan tham gia cong tác phô biên, giao diic pháp lut, vn dung Nhân
cac co quan,
dAn chap hãnh pháp lut tai Ca S, giai don 2021-2027"
dan vi, dija
- Clii do, hirOiig dn 1irc hrcmg Quân dOi nhAn dAn tIch circ tham gia cong tác PBGDPL ti co
phucmg có
sâ phü hçcp vOi chi'rc nAng, nhim viii; djnh k' bôi di.rOng kiên thixc pháp lut, k5 nAng, nghip
lien quan
vu PBGDPL cho dôi nü lam côn tác PBGDPL
BO Clii huy
10. - Tip tiic tuyên truyên, ph6 biên các vAn bàn pháp lust ye chü quyên lãnh th6, bin dâo; BO Clii huy
PBGDPL cho cAn bO, thAn dAn yang bién giài, hãi dão.
BO dôi bien
QuAn sir tinh
- Tham mini UBND tinh triên khai thrc hen có hieu qua. Be An "To chIrc tp hun chuyên
phông tinh
va các co
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Co quan
chutri

truyen, phô biên Lu.t Biên phông Vit Nam và cac van bàn quy djnh cii tiôt giai
-o'O21-2025" trên dja bàn tinh.
11. - To chüc triên khai cac giài phap nhäm tang ci.thng các hoat dng PBGDPL trong vüng
dông bào dan tc thiêu so và mien nái theo tinh than Nghj quyêt so 8 8/20 19/QH 14 phê
duyt De an thng th phát trin kinh th - xä hOi ving dong bào dan tc thiu so và min nuii
giai doan 202 1-2030.
- Thng cuông PBGDPL cho dông bào dan tOc thiêu so, mien nái, vüng sâu, ving xa, vilng có
diêu kin kirih tê - xâ hOi dc bit kiiO khan; tham mini co quan cO thâin quyên ban hành
chinh sách uu tiên sà dicing ngithi biêt tiêng dan tc thiêu so, nguJi cO uy tIn Irong cong dong
dan cu, gia lang, tnrOng bàn, chixc sac, chirc vic trong các ton giao r vüng dan tOc thiêu so
tham gia cong tác PBGDPL, lông ghép PBGDPL vth th%rc hin các van bàn, chinh sách lien
quan den dôi tirclng nay
12. Tang cuiong pho bien
.
. thong dinmg
. bo. va. cac
. van ban huong dan tin. hanh; cong
Lut Giao
tac darn bao trat tier an toan giao thong, nang cao y thuc chap hanh phap lut giao thong cho
ngithi tham gia giao thong.
13.
Tiêp tiic phô biên L4t Dâu Ui, Luat Doanh nghip và các van bàn huàng dan thi hành lien
quan den doanh nghip, dâu Ui.
. bien
. Lu.t Tai nguyen, moi. truong
. bien
. va
. hai
,. dao;
. Lut E)at dai. va. cac
. van
14. Tang cixong pho
ban huong dan tin hanh; Luat Bao vç mol trucmg va pho bien cac van ban phap luat khac
,.
-.
lien quan den lmh vuc phu trach.

Ban Dan tc
tinh

Sci Giao
thông van tái
Si K hoach
và Dâu Ui
Sâ Tài
...
nguyen va
.
Moi tnrang
Sâ Y th

15.
Tang cuàng phô biên các chinh sách pháp 1ut lien quan den ITnh vuc y tC, dc bit là cong
tác phOng, chông djch bnh Covid-19 bang các hInh thirc phü hcTp.

Co quan
Thôi gian
:
A.
phoihçrp
thirchiçn
quan, dan vj,
dja phuong cO
liênquan
Các ca quail, Näm 2022
don vj, dja
phi.rang CO
lien quan

Các Ca quan,
don vi, dia
hucin cO
iên qan
Các ccc quan,
don vj, dja
phuong Co
lien quan
Các co quan,
uon vi, ia
phuong co
lien quan
Cãc co quan,
don vj, dja
phucmg Co
lien quan

Warn 2022

Warn 2022

Nàm 2022

Narn 2022
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chu tn
Thanh tra
tiith

16. Tang cuong ph bin cc van bàn pháp Iut ye cong tác thanh tra, giãi quyêt khiêu nai, to
cáo; ph6 biên Chi thj so 04-CT/TW ngày 02/6/2021 cüa Ban BI thu ye tang cuàng sr IAnh
dao cüa Dãng dôi vài Cong tác thu hôi tài san bj that thoát, chiêm doat trong các vi an hmnh
sir ye tham nhting, kinh th; Lut Phông, chng tham nhüng và các van bàn huàng dn thi
hành.
17. - Chi do, hizóng dn iirc hrqng Cong an nhân dan, Qun di than dan tich crc tharn gia cong Cong an tinh
tác PBGDPL tai co sr phil hçip vâi chrc näng, nhim vii; djnh kTS bôi duOiig kiên thiic pháp
lust, k nang, nghip vii PBGDPL cho di ngü lam cong tác PBGDPL;
- To chrc lriên khai thi,rc hin Quyet dnh so 1739/QD-Tfg ngày 18/10/2021 cüa Thu tuáng
Chinh phü phé duyt Dé an "Nãng cao hiu qua cong tác PBGDPL gän vOi vn dOng quân
chiing Nhãn dan chap hành pháp Iut t.i co s cüa 1irc hrçing Cong an nhãn dan giai don 20212027"
18. - Long ghép cong tác tuyên truyn, PB GDPL thông qua cong tc xét xi'r, trong do tp trung
vào vic phông ngra tOi ph?m, vi pham pháp Iut nhuim c11ng cô niêm tin côa Nhãn dan vào
durng lôi, chInh sách cUa Dãng, sir nghiem minh cüa pháp lut.
- Tnôn khai thuc hiên có hiêu qua Luât Hoa giai dôi thoai tai Toa an trén dia ban tmh, Chi Toa an nhãn
dao, huó'ng dn triên khai thrc hin quy djnh ye vic Cong nhn kêt qua hôa giài thành ngoài
dan tinh
Tôa an theo Bô luât To ti,mg dan sir 11am 2015.
- Tiêp tiic ph biên Luât To churc Tôa an nhân dan nàm 2014 và các van bàn huàng dn thi
hành.
19.
Doàn Lut su
tinh, Hi
Lutgia tmh,
T chrc ph6 bin pháp lut cho các di tuclng là thành viên, hQi viên do mInh quãn l; dng
viên, khuyên khIch các thành viên, hi viên phát huy trách thim xä hOi tIch circ tham gia tu m ong
1IC ma!
van pháp lust, PBGDPL,lrçi giUp pháp l cho Nhân dan; xây dimg, tnën khai các mô hinh,
cách thi.'rc PBGDPL Cu the thông qua vic huy dng nguôn li,rc xã hOi tham gia cong tác nay
nêp°êt
NamtinhBà
Rja — Vüng

Co quan
phoi ho)
Cá.c ca quan,
don vi, dja
phuong có
lien quan
Các co quan,
don vj, da
phiwng có
lien quan

Các co quan,
dun vi, dia
phuong
có
lien quan
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thu'c
Warn 2022

Nth 2022

N'am 2022

Cac co quan, Warn 2022
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do, huóng dan các t chrc doàn th thuc phrn vi quàn 1 trirc tiêp tham gia PBGDPL;
thixing xuyên to chi'rc bôi di.rng, tp huãn, nãng cao näng 1irc, ky nàng PBGDPL cho dôi
ngu nay; chü dng phôi hçip to chirc doi thoi chInh sách pháp luât gifla các ca quan Nhà
nuâc và Nhãn dan, vn dng Nhân dan thirc hin các chil tnrcmg cüa Dãng, chInh sách, pháp
lust cüa Nha nuàc; tham gia xay drng, phãn bin, giám sat thi hành pháp 14t cüa các ca
quan Nhà nuàc, can b, Cong chüc, vien chIrc, trong do CO CáC van bàn, chinh sách ye
PBGDPL; dôi mOi hInh thi'rc PBGDPL, tang clring i'rng ding cong ngh thông tin, tp Irung
PBGDPL trên mng xà hOi, mng vin thông nhäm nãng cao chat hrcrng, hiu qua Cong tác nay
21.

C quan
. .
chu tn
Thu
Uy ban
Mt1rn T6
quOc Vit
Namtinhvà
các t6 chüc
thanhviêncf]a
Mtirn

Co quan
phoi hç'p
Các ca quan,
don vj, dja
phuong có
lien quan

Thôi gin
thrc hiçn.
Warn 2022

UyviênHi
dong khác
gôm: (S&
Van hóa và
Th thao, Sà
Du lich, Sà
Ngogi v, So
Khoahocvà
Cong ngh, Các Ca quan,'
Chi d?.o, huàng dn vic trin khai thc hin cOng tác PBGDPL trong lTnh vixc chuyên nganli
• ,.
,
,
.
5cr Nong
don vi, dia
duqc giao quan ly; tang cuông trien khai cong tac PBGDPL cho cac doi tizqng dac thu theo
, Nam 2022
h•
h
CO
Lut Ph bin, giáo diic pháp lut phü hqp theo chrc nang, nhim viii, quyên h?n duqc giao.
nông thôn;
Ban Tuyên
giáo Tinh ity;
Ban Dan van
Tinh üy; Ban
Nç5i chInh
Tinh 4y, Lien
ä'oàn Lao -
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chü trI
dóng tinh,
HóiLiên
hipphyni
tinh, H5i
Nong dan
tinh, Hói
Cwu chién
binh tinh,
Tinh Doan)

Co quan
phi hop

Th&i gian
thtrc hiên

