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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2021  

của Sở Tài chính  

 

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện Kế hoạch số 139/STP-PBGDPL, ngày 27/01/2021 của Sở Tư 

pháp tỉnh Kon Tum V/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 

2021. 

Sở Tài chính triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) Quý I năm 2021 tại cơ quan, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo 

dục pháp luật; phát huy tinh thần tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao 

động; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho công chức, người lao 

động; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, 

tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến 

pháp, pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết 

thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về 

pháp luật của công chức, người lao động trong toàn cơ quan. 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ với 

nhau để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… làm cho hoạt động này ngày càng đi vào 

nề nếp, có hiệu quả.  

2. Yêu cầu 

- Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan.  
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- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật (trong đó lãnh đạo Sở là thành viên HĐPBGDPL tỉnh). 
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đã đạt được, giảm 

thiểu hạn chế yếu kém và tìm ra nguyên nhân; kịp thời chấn chỉnh, đề ra giải 

pháp nâng chất lượng hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Nội dung tuyên truyền PBGDPL  

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến công tác PBGDPL: Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết 

định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, 

Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản 

mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2019, năm 2020 như: Luật Bảo vệ môi 

trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Thỏa thuận 

quốc tế; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giámđịnh tư pháp; Luật Thanh 

niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng…  

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản của địa phương như: Chỉ thị số 
02/CT-UBND ngày 20/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 
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4182/KH-UBND ngày 06/11/2020 triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 
06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 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 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 4521/KH-UBND ngày 07/12/2020 về phối hợp 

tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 4137/KH-UBND ngày 03/11/2020 về tổ chức kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021; Kế hoạch số 4757/KH-UBND ngày 
25/12/2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21/01/2021 Triển khai thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020; Công văn số 

4817/UBND-KGVX ngày 30/12/2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết Dengue; Công văn số 4684/UBND-HTKT ngày 21/12/2020 

về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; Công văn số 

19/UBND-NNTN ngày 05/01/2021 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên 

truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã; Công 

văn số 73/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2021 V/v hướng dẫn tuyên truyền một 

số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh; Công văn số 130/STP-

HĐPHPBGDPL ngày 26/01/2021 V/v hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết 

mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 

2021; Kế hoạch số 580/KH-BCĐ ngày 17/02/2021 Kế hoạch thực hiện đề án 

“tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám đinh tư pháp” tỉnh Kon 

Tum năm 2021; Công văn số 399/UBND-NC ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh… 

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính 

sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải 

cách tư pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan 

đến phạm vi được giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp 

luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính 

sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự 

thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2021. 

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác 

toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự 
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do Việt Nam -EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -Liên minh kinh tế Á 

-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, 

xã hội và văn hóa, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 

phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung 

đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên… 

- Tuyên truyền thực hiện các văn bản chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và các văn 

bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh(1), Giám đốc Sở Tài chính liên quan đến 

triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19(2); quán triệt rõ đến công chức, 

người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác. Quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người dân và cộng đồng trước diễn biến 

phức tạp của dịch COVID-19.  Chủ động cập nhật thông tin về dịch bệnh từ 

kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế, Sở Y tế và của cơ quan có chức năng; 

bám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và triển khai, 

thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về diễn biến công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến công chức, người lao động trong cơ quan 

biết, thực hiện và yên tâm công tác. 

2. Đối tượng PBGDPL  

Phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động của Sở Tài chính.  

III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

- Triển khai qua các cuộc họp, giao ban (sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh); triển khai văn bản qua mạng nội bộ 

Ioffice; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của cơ quan 

Website: stc.kontum.gov.vn đảm bảo đúng quy định pháp luật của nhà nước.  

- Phổ biến pháp luật thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, qua 

hoạt động công vụ, thanh tra, kiểm tra, hoạt động tiếp công dân; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tài chính. 

- Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách 

pháp luật đã được bố trí tại Văn phòng Sở.  

- Tham gia các buổi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, học tập chuyên 

đề liên quan đến công tác PBGDPL do cơ quan chuyên môn có liên quan tổ 

chức.  
                                                           
1 Văn bản số 124-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021, văn bản số 627-CV/VPTU, 628-CV/VPTU ngày 03 tháng 

02 năm 2021; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Các Văn bản 361/UBND-

KGVX ngày 29/01/2021; Văn bản 388/UBND-KGVX ngày 31/01/2021; Văn bản số 405/UBND-KGVX ngày 

01/02/2021;  
2 Văn bản số 403/STC-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 và 486/STC-VP ngày 04 tháng 02 năm 2021 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Văn phòng Sở chủ trì, các phòng chuyên môn phối hợp triển khai, thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch của Sở đã ban hành.  

- Bộ phận tin học của Sở đăng tải Kế hoạch và nội dung cần quán triệt, 

phổ biến tại chuyên mục truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài 

chính đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

và Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.  

- Toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính nghiêm túc triển khai 

thực hiện Kế hoạch đã ban hành.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I 

năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum./.  

Nơi nhận:            
- Sở Tư pháp (báo cáo);                                         
- Các phòng chuyên môn (t/hiện); 

- Trang TTĐT- STC (đ/tải);  

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

U Thị Thanh 
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