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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /KH-UBND 

 

Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong  

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”  

trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021;  

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2019-2021” trên địa huyện Côn Đảo năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án tại 

Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 

được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ; đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, nhằm tiếp tục được đổi 

mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn 

bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân. 

- Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách 

pháp luật điện tử, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo 

dục pháp luật gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ 

quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua các hình thức phổ biến, giáo dục 

pháp luật phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, 

bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tại Quyết định số 

471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-705-qd-ttg-2017-chuong-trinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-2017-2021-350233.aspx
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“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng 

năm và nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp. 

-  Bảo đảm chất lượng, tiến độ; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, 

đơn vị; kết hợp thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục 

pháp luật và hoạt động khác có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, 

hợp lý; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển 

khai thực hiện; chú trọng nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. 

II. NỘI DUNG  

1. Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến giáo dục pháp 

luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải 

trên Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật (Trang thông tin điện tử Ủy 

ban nhân dân huyện) theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ 

sở dữ liệu phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

2. Xây dựng, quản lý, vận hành Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện 

- Về vị trí: Thiết lập vị trí thống nhất của Chuyên mục phổ biến giáo dục 

pháp luật trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện kết nối với Cổng 

thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và Bộ Tư pháp. Rà soát, 

hoàn chỉnh giao diện theo yêu cầu hoặc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin 

kỹ thuật để có thể hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến 

giáo dục pháp luật trên môi trường mạng. 

- Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện 

hành, Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật phải bảo đảm các nội dung thông 

tin thành phần sau đây: 

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm 

của địa phương: Đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn 

bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; 

tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho 

Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác 

có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân huyện và Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh 

vực, đối tượng quản lý; 

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo 

cáo viên pháp luật huyện; 
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+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến; 

+ Đối thoại chính sách - pháp luật; 

+ Các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu 

phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải; 

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc 

hoạt động về phổ biến giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, 

hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp 

luật, hoạt động cụ thể...); 

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật của từng cơ quan, đơn vị. 

- Về kỹ thuật: Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin 

điện tử Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông 

tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành được 

cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử 

phổ biến giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử 

phổ biến giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ 

biến giáo dục pháp luật của Chuyên mục phải thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ 

liệu thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp  

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

- Sản phẩm: Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật huyện Côn Đảo. 

3. Biên soạn, xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu phổ biến, 

giáo dục pháp luật để đăng tải trên Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật 

thuộc Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

- Sản phẩm: Tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật được biên soạn, 

phát hành. 

4. Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến ứng dụng 

công nghệ thông tin trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo 

dục pháp luật của tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 (Sau khi Cổng hoặc Trang thông tin 

điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu được xây dựng hoàn 

thiện, đưa vào sử dụng). 

- Kết quả: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến được tổ chức. 

5. Quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu Tủ sách pháp luật điện tử quốc 

gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại 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.  

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

6. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng 

internet, mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát 

thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

- Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên facebook, youtube, twitter…,tổng đài điện thoại, kênh truyền hình pháp luật, 

nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. 

7. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

- Sản phẩm: Các chương trình, tài liệu được xây dựng, sử dụng hoặc các 

khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách 

nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật 

hiện hành có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 
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 - Trên cơ sở nội dung và các hoạt động thực hiện của Kế hoạch này, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 - Giao Phòng Tư pháp chủ động tham mưu đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, 

tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo. 

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định, tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này; 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc dự toán, quyết toán kinh phí triển khai 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng (trước ngày 

10/5/2021), 01 năm (trước ngày 10/11/2021) (lồng ghép trong báo cáo kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị) về Ủy ban nhân dân 

huyện (thông qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp. 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tư pháp) 

xem xét, chỉ đạo kịp thời./.  

 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp tỉnh; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị hành chính; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng trên Chuyên 

mục PBGDPL, Trang TTĐT UBND huyện); 

- Lưu: VT, TP1. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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