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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

Số: 123/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

  Văn Lãng, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người 

đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư  pháp 

hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 

đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ 

giai đoạn 2018 - 2021’’ trên địa bàn huyện năm 2020 

   

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu 

niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (sau đây gọi 

là Đề án), UBND huyện Văn Lãng ban hành Kế hoạch thực hiện những nội 

dung trọng tâm sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong 

nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đối tượng của Đề án; đưa 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có 

trọng tâm, trọng điểm; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc 

thù của từng nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa bàn để tổ 

chức triển khai, thực hiện Đề án đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực. 

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của từng ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn; tăng cường công tác phối hợp thường xuyên của các ban, 

ngành và các đơn vị chức năng; chú trọng lồng ghép với các chương trình, đề án 

có liên quan; đảm bảo triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, tiết kiệm. 
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành. 

 Công an huyện chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp, Phòng LĐ - TBXH, Dân 

tộc, Trung tâm VH-TT và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Tòa 

án, Viện kiểm sát nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn trong xây dựng, ban 

hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện 

Đề án năm 2020 trên địa bàn huyện. Các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn 

cứ yêu cầu thực tế chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong 

phạm vi nhiệm vụ được giao. 

Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát nhu cầu 

thông tin pháp luật của đối tượng thuộc Đề án có trách nhiệm điều tra, khảo sát 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật 

của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định  

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án. 
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- Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an huyện, Phòng LĐ -TBXH -

Dân tộc, UBMTTQ Việt Nam huyện, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp 

tục rà soát, kiến nghị, đề xuất cấp trên xen xét, sửa đổi, bổ sung các quy định có 

liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; chế độ 

quản lý, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ, tư vấn dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng 

đồng cho phạm nhân, người đã chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tù 

tha có điều kiện. 

- Công an huyện có trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy 

định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  với các văn bản quy 

định về công tác quản lý người bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, 

người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị kết 

án phạt tù cho hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới 

ra tù tái hòa nhập cộng đồng, bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện, người được đặc xá, tù tha. 

-  Phòng LĐ-TBXH, Dân tộc phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an huyện, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát huyện có 

trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đưa 

vào cơ sở trợ giúp xã hội. 

3. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm 

của từng nhóm đối tượng, đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt 

hiệu quả cao và đúng định hướng. 

Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn trong đó cần tăng cường các hình thức 

thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp 

phát tài liệu quy định về quyền, nghĩa vụ và các quy định liên quan trực tiếp đến 

đối tượng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Trong đó, nên nghiên cứu, áp dụng 

các biện pháp có tính trực quan cao, như: Pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, bảng tin 

nội bộ... và các chuyên mục, chương trình phát nhanh, truyền hình, các trang 

thông tin điện tử, trang mạng xã hội... hoặc lồng ghép trong các hoạt động sinh 

hoạt tập thể ở cơ sở, khu dân cư, các hội, nhóm... để nội dung tuyên truyền, phổ 

biến được rộng rãi đến đông đảo các đối tượng. 

4. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho các đối tượng của Đề án. 

Các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, áp dụng mô 

hình điểm tại các đơn vị, các địa bàn cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập trong 

phổ biến giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình 

mới, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ 

biến những mô hình giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và có cơ sở đề xuất 

khen thưởng khi sơ kết thực hiện Đề án. 

5. Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các 

đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án. 
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- Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Trung tâm VH - TT và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, 

giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động biên soạn, in, phát tờ 

rơi, tờ gấp pháp luật để phổ biến những quy định pháp luật thiết yếu đến các đối 

tượng của Đề án thuộc phạm vi, quản lý, giáo dục. 

6. Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và xã 

hội, Trung tâm VH - TT và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động 

xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của 

Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

 7. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án 

bằng nhiều hình thức. 

- Căn cứ yêu cầu thực tế, các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án, trong hình đó, chú 

trọng vào các văn bản có liên quan trực tiếp đến đối tượng với những hình thức 

phù hợp, đảm bảo tính phổ cập, thiết thực, hình thức sinh động, hấp dẫn, sáng 

tạo, thu hút đông đảo người tham gia, việc tổ chức cuộc thi tiết kiệm, khoa học, 

hiệu quả. 

- Cụ thể: Cuộc thi cần đảm bảo đúng đối tượng cần tuyên truyền, phù hợp 

với đối tượng về hình thức tổ chức thi, ngôn ngữ, tiếng nói phong tục, tập quán, 

sự hiểu biết về pháp luật, xã hội... và phù hợp với điều kiện cụ thể của đối tượng 

dự thi. 

8. Tổ chức rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cở sở vật chất phục vụ thực 

hiện Đề án và đề xuất trang bị theo yêu cầu thực tế của các đơn vị, địa bàn bảo 

đảm đầu tư  có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả. 

9. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các hoạt động đoàn thể, tổ chức 

trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. 

Các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tích cực huy động, tạo điều kiện 

thuận lợi cho cấc đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và 

ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng của Đề án thông qua chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm 

lý, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến giáo dục 

pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa bàn. Phát huy vai trò của 

gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong 

quản lý phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc, Phòng 

Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua 

Công an huyện) trước ngày 05/11 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
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2. Các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, nghiêm túc 

thực hiện các nhiệm vụ đã phân công theo nội dung kế hoạch. 

3. Kinh phí phục vụ triển khai được bố trí trong dự toán ngân sách nhà 

nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

được phân công trong Kế hoạch này và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư 

pháp quy định việc thành lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Giao Công an huyện giúp UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra 

đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện  chế 

độ thông tin báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                CHỦ TỊCH 
- VP UBND tỉnh; 

- Phòng PC 10- CAT;                                                              

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện;                                                                                     

- Công an huyện;                                                                                
- Các phòng: TC-KH, TP, NV, LĐTBXH-DT; 

- TT GDNN-DGTX, TT VH, TT và TT huyện;                                   Lê Tuấn Minh 

- UBND các xã, thị trấn;       

- CPVP; 

- Lưu: VT. 
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