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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-UBND   Hạ Hòa, ngày     tháng 4 năm 2021 

ơ 

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” năm 2021  
trên địa bàn huyện  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1407/KH-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ. 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”. Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 trên địa bàn huyện với 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 4920/KH-

UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 28/10/2019 về triển khai Đề án “Tăng 

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

giai đoạn 2019 - 2021”. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công 

tác PBGDPL, 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 và 

Nhân dân. 

- Khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin, giúp cán bộ và người dân sử 

dụng, khai thác một cách thuận lợi, thông tin về pháp luật; kết nối, chia sẻ thông 

tin trong PBGDPL, bảo đảm, thiết thực, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phân 

công rõ trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tham gia thực hiện Đề án trên địa bàn huyện.  

II. NỘI DUNG 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện Đề án 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng 

và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 với các nội dung trọng tâm, 

phù hợp trên địa bàn huyện để thực hiện trong năm 2021 đảm bảo thực hiện có 

hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

  + Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

  + Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn. 

  + Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021. 

2. Các nội dung trọng tâm thực hiện Đề án trong năm 2021 

2.1. Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử huyện 
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- Chủ động, tích cực biên tập, xây dựng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật để đăng tải trên chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” 

của Trang thông tin điện tử huyện.  

- Biên soạn tài liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị để đăng tải, cập nhật theo quy định; 

cung cấp đường link, file tài liệu để tổng hợp, đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử huyện.  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp  

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 2.2. Tiếp tục cập nhật, quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các 

xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

2.3. Thực hiện số hoá các tài liệu PBGDPL và đa dạng hóa các hình 

thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn 

thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở 

- Thực hiện số hoá các tài liệu PBGDPL và tiếp tục triển khai phổ biến, 

giáo dục pháp luật qua ứng dụng công nghệ viễn thông, thông tin qua các trang 

mạng xã hội như facebook, zalo, youtube, twitter và các trang mạng xã hội khác, 

thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ 

và Nhân dân. 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội 

huyện; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến về tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các 

xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

2.5. Tổng kết việc thực hiện Đề án và tham gia ý kiến Đề án chuyển đổi 

số trong công tác PBGDPL giai đoạn tiếp theo 

- Đơn vị chủ trì: PhòngTư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban MTTQ, các tổ chức CTXH huyện. 
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- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Sở Tư pháp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành Kế 

hoạch thực hiện Đề án theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cơ quan 

đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung được phân công trong kế hoạch theo đúng yêu cầu đề ra của 

UBND huyện. 

- Định kỳ báo cáo UBND huyện theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện công tác tuyên truyền,  

phổ biến giáo dục pháp luật trên chuyên  mục “Tìm hiểu pháp luật” của Trang 

thông tin điện tử huyện, mở chuyên mục “Tuyên truyền PBGDPL” trên hệ thống 

Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. 

- Hướng dẫn, quản lý việc tuyên truyền PBGDPL qua ứng dụng trên các 

trang mạng xã hội như facebook, zalo, youtube, twitter và các mạng xã hội khác. 

3. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế 

hoạch của UBND huyện và điều kiện thực tế, xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình xong trước ngày 

20/4/2021; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND huyện (qua 

phòng Tư pháp) lồng ghép trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL 

năm 2021. 

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện 

tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL trên địa bàn huyện. 

Trên đây là 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" 

năm 2021 của huyện Hạ Hòa. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc./.  

  
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (B/c); 
- TTTU, TTHĐND (B/c);  

- CT, CPCT; 

- UBMTTQ, các TCCTXH huyện (P/h); 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị (T/h); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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