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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2021  

trên địa bàn huyện Quảng Trạch 
 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Đề án  “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện về 

việc triển khai 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 huyện; 

UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đáp 

ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm 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; 

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp Trang thông tin điện tử UBND huyện; cung 

cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công 

tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, 

chia sẻ với Mục Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử 

UBND huyện. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công 

tác quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện hoạt động 

PBGDPL; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, 

triển khai các hoạt động PBGDPL rộng rãi, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức, 

biện pháp PBGDPL; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác này đáp 

ứng yêu cầu phát triển của huyện; 

- Tiết kiệm, thực chất, hiệu quả, huy động mọi nguồn lực tham gia gắn 

với đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức PBGDPL. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang 

thông tin điện tử UBND huyện 

a) Xây dựng, vận hành, duy trì hoạt động Chuyên mục phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên Trang thông tin điện tử UBND huyện để đảm bảo hoạt động liên 
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tục; thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên môi trường mạng. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, phòng Văn hóa – Thông tin, các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã. 

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

b) Liên kết Trang thông tin điện tử huyện với Cổng thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp. 

+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Sở Tư pháp xây dựng xong Cổng thông tin 

điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và Tủ sách pháp luật điện tử. 

2. Hưởng ứng tham gia thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 

+ Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. 

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện, UBND các xã. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

3. Tuyên truyền, phổ biến lồng ghép qua các buổi tập huấn pháp luật 

về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới và sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND cấp 

xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Đăng tải các đề cương tuyên truyền, bài giảng về pháp luật khi cần 

thiết lên Trang thông tin điện tử làm cơ sở để báo cáo viên, tuyên truyền 

viên tham khảo, làm tài liệu để tuyên truyền 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các 

xã; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu 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 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hướng dẫn 

của Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các 

xã; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

6. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các 
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diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng truyền thanh, truyền hình, 

mạng lưới thông tin cơ sở 

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công 

nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, instagram và các mạng xã hội 

khác…  

- Kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện, mạng lưới thông tin cơ sở để 

cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, linh hoạt và đa dạng. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp 

khác. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung 

công việc được phân công trong Kế hoạch xây dựng dự toán và bố trí kinh phí 

hàng năm gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt kinh phí để thực hiện Đề án. 

- Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong 

các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt hoặc các nguồn hợp pháp 

khác để thực hiện nhiệm vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện 

Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, phối hợp, giám sát, đôn đốc, tổng hợp, báo 

cáo UBND huyện kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Văn phòng HDDND và UBND huyện 

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

Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử huyện. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Phòng Tư pháp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ tin 

học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bố trí kinh 

phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện trên cơ phòng Kế hoạch này; tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý và triển khai các hoạt động PBGDPL trên không gian mạng tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương;  
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- Bố trí nhân lực, nguồn tài chính từ kinh phí được giao, có giải pháp, 

phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo 

giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện. 

6. Chế độ thông tin, báo cáo. 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã có trách nhiệm 

tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) định kỳ 6 tháng 

(trước ngày 06/6/2021) và báo cáo năm 2021 (trước ngày 07/11/2021). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Sở Tư pháp;                  (để B/c) 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- HĐPHPBGDPL huyện; 

- UBND các xã; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Hoàng Anh 
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