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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, 

 giáo dục pháp luật 

 

 Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng 

nhu cầu cung cấp thông tin pháp luật nhanh chóng hiệu quả cho cán bộ, công 

chức, người dân địa phương. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đổi mới nội dung, đa dạng 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 về nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp 

hành pháp luật của cán bộ và nhân dân địa phương. Phát huy đầy đủ vai trò, 

trách nhiệm tham mưu của cơ quan tư pháp, người được giao trách nhiệm 

tham mưu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các thành viên 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch đã đề ra. 

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

việc tham gia triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL trên địa huyện. 

 II. NỘI DUNG 

1. Thiết lập, vận hành, quản lý, khai thác và duy trì hoạt động 

chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tại trang thông tin điện tử của 

UBND huyện. 

a) Trách nhiệm thực hiện: Phòng tư pháp chủ trì phối hợp với Văn 

phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Văn hóa - thông tin và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 



b) Thời gian thực hiện: năm 2021 và những năm tiếp theo 

c) Nội dung đăng tải: 

- Nhóm thông tin mang tính bắt buộc:  

+ Thông tin giới thiệu, tin tức – sự kiện: thông tin về đội ngũ làm công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật. 

+ Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật: bao gồm tài liệu, video, tình 

huống pháp luật… nhằm giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành 

có liên quan đến cán bộ, nhân dân địa phương. 

+ Thông tin chỉ đạo, điều hành: bao gồm các loại văn bản hướng dẫn, 

chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thống kê số liệu phục vụ hoạt 

động quản lý nhà nước. 

+ Hướng dẫn nghiệp vụ: bao gồm các thông tin, dữ liệu nhằm định 

hướng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. 

+ Hỏi đáp pháp luật. 

- Số lượng: Hàng tháng năm 2021 đều phải có ít nhất 01 tin, bài viết 

sản phẩm, tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của UBND huyện (Những năm tiếp theo tăng thêm 03 tin, bài/ 

tháng). 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua ứng dụng 

mạng xã hội, công nghệ thông tin như: facebook, zalo… và các mạng xã hội 

khác; thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu. 

Xây dựng các tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền 

thanh, truyền hình và mạng lưới loa truyền thanh ở cơ sở. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng tư pháp. 

- Đơn vị phối  hợp: Văn phòng HĐND – UBND, Ban biên tập cổng 

thông tin điện tử UBND huyện Thường Xuân, UBND các xã, thị trấn, thành 

viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Trung tâm 

VHTT&DL, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

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

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật. 



- Đơn vị chủ trì: Phòng tư pháp. 

- Đơn vị phối  hợp: Văn phòng HĐND – UBND, Phòng VHTT, UBND 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Có trách nhiệm hướng dẫn, phối  hợp, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương lồng ghép trong các buổi tập huấn, tuyên truyền điểm về sự cần thiết 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL cho đội 

ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Phối hợp với Ban biên tập cổng thông tin điện tử UBND  huyện cung 

cấp, đăng tải các văn bản, tài liệu chương trình phổ biến trên trang thông tin 

điện tử của UBND huyện. 

2. Phòng Văn hóa & thông tin 

Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 

bàn huyện và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này. 

 3. Văn phòng HĐND-UBND huyện (Ban biên tập công thông tin điện 

tử UBND  huyện Thường Xuân) 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp thiết lập, vận hành, quản lý, 

khai thức chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên giao diện của công 

thông tin điển tử huyện. 

 - Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật trong việc duy trì, vận hành, quản lý, 

khai thức chuyên mục thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 4. Trung tâm văn hóa – thông tin thể thao và Du lịch huyện 

 - Phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện việc biên soạn bài viết, tài liệu 

tuyên truyền, video… để đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. 

 - Hỗ trợ kỹ thuật, phát thanh viên thực hiện việc thu thanh các bài 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật để đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

huyện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 



 Kinh phí thực hiện kế hoạch này được lấy từ ngân sách địa phương 

theo quy định hiện hành và các hoạt động xã hội hóa khác (nếu có). 

 Trên đây là kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn  huyện Thường Xuân. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh 

các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về UBND huyện qua 

Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- TTUBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

-Thành viên HĐPHPGDPL; 
- Phòng VH-TT; 

-Trung VHTT-TT&DL; 

- Ban biên tập trang TTĐT huyện (để đăng 

tải); 
- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lương 
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