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KẾ HOẠCH
Định hướng tuyên truyền pháp luật
trên các Chuyên mục trong quý I năm 2021
Thực hiện Chương trình phối hợp số 126/CTPH-STP-BLS-PTTH ngày
11/7/2017 về thực hiện chuyên mục: “ Thông tin pháp luật” trên Báo Lạng Sơn;
“Trả lời bạn xem truyền hình”, “Trả lời bạn nghe đài” và “Pháp luật với cuộc
sống” trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Để tiếp tục nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Báo Lạng
Sơn và trên sóng phát thanh- truyền hình tỉnh thông qua việc thực hiện các
Chuyên mục. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch định hướng tuyên truyền pháp luật
trên các Chuyên mục trong quý I năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục, nhằm nâng
cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.
2. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan
nhằm chuyển tải được nhiều nội dung văn bản, chính sách pháp luật mới có liên
quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
3. Thông tin tuyên truyền trên các Chuyên mục phải chính xác, có tính
thời sự, đáp ứng nhu cầu rộng rãi của bạn đọc, khán thính giả.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/7/2021 bao gồm: Bộ luật Lao động 2019;
Luật Chứng khoán 2019; Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020; Luật Hòa giải,
đối thoại tại tòa án 2020; Luật Thanh niên 2020; Luật Đầu tư 2020; Luật Doanh
nghiệp 2020; Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối
tác công tư 2020; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020; Luật Bầu cử Đại biểu
Quốc hội và bầu cử đại biểu H ĐND các cấp và Chỉ thị 02/CT-TTg 2021 của
Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị chuyên
đề của Trung ương, của tỉnh; những thành tựu nổi bật trong 05 năm thực hiện
nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;

2
kết quả Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tuyên truyền nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; các Nghị quyết của
HĐND tỉnh1; Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI; kết
quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh thực hiện chủ đề năm 2021 về “siết chặt kỷ cương, tăng cường
trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; Công văn số 1707/UBNDTHNC ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về giao thực hiện 18 nhóm chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021; Quyết định của UBND tỉnh ban hành các văn
bản về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh La ̣ng Sơn; Quy chế phối
hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy chế phối hợp trong quản lý
nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tuyên truyền những hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn
của đất nước, của tỉnh trong quý I năm 2021; các giải pháp bảo đảm an sinh xã
hội cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn; công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm; phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là dịch bệnh Covid19; các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông;
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết đơn,
thư khiếu nại, tố cáo công dân.
3. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và
Nhân dân thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng về các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong trạng thái tình hình mới; các hoạt động
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất,
kinh doanh; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng
cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ.

Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định chính
sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021 – 2025; Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Quy định chính
sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Phê chuẩn Đề án phát
triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025
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4. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động mừng
đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 theo tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày
09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết Nguyên đán
năm 2021; tăng cường truyền thông, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho
người dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 tập trung
vào các quy định của pháp luật hình sự, an toàn giao thông, phòng chống tội
phạm và tệ nạn xã hội, (ma túy, mại dâm, cờ bạc...); không sử dụng rượu bia khi
điều khiển phương tiện giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt
pháo nổ và thả “đèn trời”; an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí; phòng, chống mê tín dị đoạn; bảo vệ môi trường.
5. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về công tác hòa giải ở cơ
sở, các mô hình, các điển hình tiên tiến thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về vị trí, vai trò, nội dung của xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách
nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm
bảo thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định.
6. Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KHUBND ngày 27/10/2020 về 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 ngày 09/12/2003 của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật; Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
7. Tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài phỏng vấn, phóng
sự, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; đấu
tranh đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí biến tướng, trá
hình; phòng chống gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém
chất lượng; các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tư pháp theo dõi, thực hiện chuyên mục và chịu trách nhiệm về nội
dung tin, bài, thông tin cung cấp cho các chuyên mục.
Cung cấp thông tin pháp luật, hỗ trợ Phóng viên thu thập thông tin, lồng
ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua chuyên mục và việc thực hiện
các chuyên mục có liên quan khác.
2. Báo Lạng Sơn, cử Phóng viên, cộng tác viên viết tin bài tuyên truyền,
PBGDPL; phản ánh tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn
tỉnh. Nội dung bài viết đảm bảo phong phú về đề tài, chất lượng.
3. Phòng chuyên môn của Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh:
- Phối hợp với Phòng PBGDPL&TDTHPL của Sở Tư pháp duy trì, thực
hiện các Chuyên mục, đảm bảo về thời gian, chất lượng nội dung để phát sóng,
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đáp ứng kịp thời yêu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nhu cầu tìm hiểu
pháp luật của nhân dân.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Tư pháp, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chỉ đạo các
Phòng, Ban chuyên môn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;
Kịp thời báo cáo Lãnh đạo cơ quan, thủ trưởng đơn vị những khó khăn, vướng
mắc phát sinh, để chỉ đạo thực hiện.
Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện quý I năm 2021 về Sở Tư pháp trước
ngày 25/3/2021 để Sở Tư pháp tổng hợp xây dựng Báo cáo và Kế hoạch thực
hiện Quý II/2021./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông (P.hợp);
- Báo Lạng Sơn (PHTH);
- Đài PT-TH tỉnh (PHTH);
- Lãnh đạo STP;
- Lưu: VT, PBGDPL&THDTHPL.
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