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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 19/02/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án 

“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, 

hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án) về việc thực 

hiện Đề án năm 2021, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án trong năm 

2021 đúng với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, sát với 

các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tình hình 

thực tế; góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, 

Nhân dân vùng biên giới của tỉnh, nhất là ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới. 

2. Các hoạt động thực hiện Đề án cần đa dạng, thiết thực, hiệu quả, xác định 

rõ đối tượng, nội dung, cách thực thực hiện, bảo đảm phù hợp với địa bàn, đối 

tượng và nguồn lực của địa phương, tránh dàn trải, hình thức, lãng phí. Trong quá 

trình thực hiện cần phối hợp, lồng ghép với việc triển khai các chương trình đề án 

khác về PBGDPL trên cùng địa bàn để phát huy tối đa các nguồn lực. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung phổ biến 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật như: quy định của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội danh và hình phạt liên 

quan đến hành vi tổ chức và môi giới xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Luật Xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật Hôn nhân 

và gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật 

Phòng, chống ma túy; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, Tố cáo; Luật bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026… 

Ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Nghị 

định số 34/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 148/TT-BQP ngày 04/10/2018 

của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; các quy 

định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19… 



2 

 

2. Các hoạt động chính thực hiện Đề án 

2.1. Tập trung tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn các huyện biên giới; biên 

soạn và phát hành tài liệu tuyền truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân để cấp phát cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân (gồm sách, đề 

cương, video clip phóng sự truyền hình, truyền thanh) (Thời gian: quý I/II năm 

2021). 

2.2. Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức 

các Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Tập huấn viên hòa giải ở 

cơ sở (Thời gian: quý II/ III năm 2021). 

2.3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn một số địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự… để tổ chức tuyên truyền, PBGDPL; 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, Tổ thông tin truyền thông; Tổ 

chức Tư vấn pháp luật, Trợ giúp pháp lý cho người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, người dân đang sinh sống tại các huyện biên giới; Lồng ghép tổ chức các 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” với các Chương trình, Đề án khác về PBGDPL 

(Thời gian: năm 2021). 

2.4. Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu phổ 

biến pháp luật như: đề cương, sách hướng dẫn nghiệp vụ, tờ gấp, sách hỏi đáp, 

video clip phóng sự) để cấp phát cho các Đồn biên phòng, Tổ thông tin truyền 

thông, Tổ tư vấn pháp luật tại các xã, thị trấn biên giới làm tài liệu tuyên truyền 

(Thời gian: năm 2021). 

2.5. Tổ chức xây dựng các tin, bài phổ biến pháp luật thông qua các chuyên 

trang, chuyên mục trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang 

thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị (Thời gian: năm 2021). 

2.6. Lồng ghép thông qua hoạt động sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng và 

Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 (09/11). 

2.7. Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo kết quả với Ban 

Chỉ đạo Đề án thông qua hoạt động kiểm tra chung của Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật đã được cấp cho Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh thông qua Sở Tư pháp năm 2021 và kinh phí thực 

hiện các chương trình, đề án khác (nếu có). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật 

tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án; tổng 

hợp và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh thông qua Ban Chỉ đạo Đề án. 

2. Văn phòng sở phối hợp với Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo 

dõi thi hành pháp luật bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các nội dung kế hoạch. 

3. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này và tình hình 

thực tiễn của địa phương tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện đạt kết quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Sở Tư 

pháp thông qua báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2021, đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi 

hành pháp luật) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh - Cơ quan thường trực của 

BCĐ Đề án; 

- Phòng Tư pháp các  huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng PBGDPL&TDTHPL, VP sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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