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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

 

Số:          /KH-SVHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 4696/QĐ- 

BVHTTDL ngày 24/12/2019 về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 03/KH - UBND  ngày 

10/1/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Sở Văn hóa và Thể thao xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020, nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

a) Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên; nâng cao hiểu biết 

và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, 

thể thao, gia đình nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, 

kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật; 

b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa 

và thể thao, gia đình. 

2. Yêu cầu 

a) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là: PBGDPL) phải 

thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên; 

b) Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp, có hệ thống, đảm bảo 

hiệu quả thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng; ưu tiên vùng sâu, vùng 

xa, địa bàn cấp cơ sở; 

c) Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin trong hoạt 

động PBGDPL; 

d) Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, đặc biệt là sự 

phối hợp giữa ngành văn hóa và thể thao với ngành tư pháp, các cơ quan, tổ chức 

liên quan trong công tác PBGDPL; 
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e) Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi 

phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT 

1. Nội dung 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. 

- Phổ biến các chính sách, pháp luật mới vừa được ban hành như: Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ Luật 

Lao động (sửa đổi), Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố Cáo, Luật phòng 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 

 - Tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và gia đình như: Luật Di sản văn hóa; Luật Sở hữu trí tuệ; 

Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đặc biệt là các quy định mới ban 

hành như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao; Các 

Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, về xét tặng danh hiệu Gia 

đình văn hóa; danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, về ngày thành 

lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, về xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và thể thao, về điều kiện kinh 

doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và các văn bản 

hướng dẫn thi hành . 

- Tiếp tục phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy 

ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để việc xây dựng, thực hiện hương 

ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời sống xã 

hội. 

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích 

của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; 

- Triển khai tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (9/11) tại cơ quan, đơn vị. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong Kế hoạch đã được phê duyệt 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị thuộc Sở thông 
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qua các cuộc họp giao ban định kỳ; trực tiếp gửi văn bản chỉ đạo đến các phòng 

đơn vị; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, biểu diễn ngệ thuật, hội diễn sinh hoạt văn hóa công cộng, 

hoạt động thể dục thể thao; các buổi chiếu phim lưu động; thông qua các cuộc 

thanh tra, kiểm tra; 

- Tuyên truyền thông qua thiết chế thư viện, tủ sách pháp luật đặt tại cơ 

quan, đơn vị; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật thông qua các 

cuộc họp giao ban định kỳ của cơ quan; phô tô văn bản, tài liệu gửi các phòng, 

ban, đơn vị thuộc Sở; đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông 

tin điện tử của Sở. 

- Tuyên truyền PBGDPL thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. 

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của 

từng phòng, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức -  Pháp chế: 

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

toàn ngành năm 2020  

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị tổ chức triển khai 

kế hoạch;  

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn 

ngành gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp. 

2. Thanh tra Sở 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong thực hiện các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, gia 

đình. 

- Chủ trì phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 814 của tỉnh, các huyện, 

thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, gia đình trên địa bàn tỉnh. 

Gắn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm 

nâng cao nhận thức, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. 
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3. Các phòng thuộc Sở: 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế triển khai các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về văn hóa, thể thao và gia đình gắn 

với nhiêm vụ, công tác chuyên môn lĩnh vực quản lý của phòng; Thường xuyên 

cập nhật và tổ chức thực hiện Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, 

kế hoạch, chương trình của Bộ, ngành, UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Pháp chế tuyên truyền, phổ biến kịp 

thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình quản lý. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng 

dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thực hiện đúng quy định của pháp 

luật. 

4. Các đơn vị trực thuộc Sở: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tổ chức PBGDPL với nội 

dung và hình thức phù hợp: 

- Trung tâm Văn hóa; Nhà hát Chèo: Lồng ghép các chương trình biểu diễn 

nghệ thuật, ca múa nhạc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu thưởng 

thức nghệ thuật của nhân dân để tuyên truyền pháp luật của nhà nước, của ngành 

văn hóa, thể thao, gia đình như: dàn dựng, sáng tác kịch bản, tiểu phẩm có chủ đề 

về phòng chống tham nhũng, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang… .Treo pano, tranh ảnh, băngzôn, khẩu hiệu, 

tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh. 

- Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng: Lồng ghép PBGDPL về đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước thông qua buổi chiếu phim lưu 

động tại các địa phương đặc biệt đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn. 

- Thư viện tỉnh: Thường xuyên cập nhật, bổ sung các đầu sách pháp luật mới 

ban hành, các sách chuyên ngành về văn hóa, thể thao, gia đình, thực hiện công 

tác luân chuyển sách pháp luật tới các thư viện cơ sở tạo điều kiện cho nhân dân 

thuận tiện trong việc tra cứu và tìm hiểu về pháp luật. 

- Các đơn vị: Bảo tàng, Nhiếp ảnh, Trung tâm Thể dục, thể thao, Trung tâm 

Bảo tồn Di tịch Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư thường xuyên cập nhật các 

chính sách, pháp luật mới, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực mình quản lý, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tới viên chức và 

người lao động tại cơ quan, đơn vị. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư số 

14/2014/TT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính -Bộ Tư pháp 

hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 

của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. Yêu cầu các phòng, đơn vị căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội 

dung Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình gửi về Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Ninh Bình (qua phòng Tổ chức - Pháp chế) trước ngày 

10/11/2020 để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư 

pháp./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở (để B/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Tấn 
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