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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 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, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh  

------------------ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 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, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện 

với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 

12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh 

mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của công chức, người lao động 

cơ quan Ban Dân tộc và đồng bào vùng DTTS&MN của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của các phòng chuyên môn, 

công chức, lao động trong toàn cơ quan trong việc thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
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phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS & MN của tỉnh; 

- Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các phòng chuyên môn trong cơ quan, giữa cơ quan Ban Dân tộc với các sở, 

ngành và UBND các huyện có liên quan.   

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Tổ chức quán triệt và tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung Kết luận 
số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 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, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong cơ quan.  

1.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai; gắn nội 

dung phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo đảm việc triển khai Kết luận 

số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với 

thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.  

Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2. Tổ chức thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thống nhất Luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội 

3.1. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật  

- Về nội dung: Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát thực 
tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng 
giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể. Kịp thời thông tin đầy đủ các chính sách, 
văn bản pháp luật mới, cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo 
quy định của Hiến pháp và pháp luật, các vấn đề có tác động lớn đến đời sống 
xã hội, các vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm hoặc cần định hướng dư luận 
xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật; 
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- Về hình thức: Ngoài việc tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức hội 

nghị, hội nghị lồng ghép cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang thông tin điện tử; động viên, 

khuyến khích công chức, người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Kế hoạch 

số 211/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về 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”.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.2. Triển khai hiệu quả, thiết thực Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) hàng năm. Tổ chức thực hiện sâu rộng, 
hiệu quả Ngày pháp luật nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, đảng viên tại các cuộc họp của chi bộ, phòng chuyên môn và các 

Hội nghị của Đảng ủy, cơ quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng 

bào vùng DTTS&MN  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải được triển khai sâu 

rộng tới nhân dân vùng DTTS&MN. Nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật phải cụ thể, cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, lựa chọn 

những nội dung Luật, văn bản có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân 

để phổ biến; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với văn hóa, tập 

quán từng địa bàn cụ thể, đặc biệt là đối với các đối tượng đặc thù là người 

DTTS, đảm bảo các hoạt động tuyên truyền đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu 

quả; gắn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án “Tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030” và các chương trình, đề án liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao cho Phòng Chính sách và Tuyên truyền phối hợp với Văn phòng Ban, 

tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội 

dung Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Đăng Website Ban;                                                           

- Lưu VT, CSTT. 

 

   KT.TRƯỞNG BAN 

    PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

      Cầm Bá Tường 
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