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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm                                                 

về vi phạm pháp luật, giai đoạn 2018 - 2021”  

 
 

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 

giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt 

được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ và giải 

pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 ban 

hành theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp 

luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã 

hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong 

phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ. 

2. Yêu cầu 

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của thành phố, kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật hàng năm; phấn đấu đến hết năm 2021, cơ bản đạt được 

các mục tiêu cụ thể sau đây: 

- 90% người dân tại địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc 

sống, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi 

phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn; 
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- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và 

những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa 

bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực pháp luật liên quan; 

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm 

pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; 

- 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn trong 

khuôn khổ của Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, 

nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, tham khảo và sử dụng; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; 

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn 

thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật phải trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả đã có của công tác này 

tại các địa bàn trọng điểm thời gian qua; tập trung triển khai các hình thức, biện 

pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. 

3. Xác định địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 

a) Phạm vi: 

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật được xác định trong Kế hoạch 

này là đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); 

- Các lĩnh vực pháp luật được tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại địa bàn trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng 

sản, tài nguyên nước (gọi chung là môi trường); an toàn thực phẩm; hình sự, ma 

túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; 

- Căn cứ vào tính chất, mức độ và lĩnh vực vi phạm, kế hoạch xác định ưu 

tiên chỉ đạo và đầu tư nguồn lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại một 

số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật gồm: 

+ Lĩnh vực hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác: Chọn địa bàn 

phường Hưng Phú, quận Cái Răng; phường Phước Thới, quận Ô Môn; 

+ Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm: 

Chọn địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ; xã Trường Xuân, huyện Thới Lai; 

+ Lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông: Chọn địa bàn phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt; thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 

b) Đối tượng: 

- Nhân dân tại địa bàn trọng điểm; 

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng 

tâm là các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an; đối 
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tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm; 

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người 

làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên cơ sở tại các địa bàn 

trọng điểm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN   

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình phổ biến, giáo 

dục pháp luật có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017 - 2021 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

b) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

cấp xã; 

c) Thời gian thực hiện: Đến hết Quý II năm 2018; 

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm 

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức sau: 

- Lồng ghép hoạt động triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng năm; 

- Sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật; lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý lưu 

động; 

- Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

c) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, 

sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn là địa 

bàn trọng điểm; 

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm; 

đ) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa 

bàn trọng điểm được triển khai thực hiện. 

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa 

giải viên cơ sở, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng 

đồng dân cư 

a) Nội dung thực hiện: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về các 

lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội 

khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống mua bán người, phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 
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c) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố; sở, ngành có liên quan; Ủy ban 

nhân dân quận, huyện có địa bàn trọng điểm; 

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm; 

đ) Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết 

quả hội nghị tập huấn. 

4. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

a) Nội dung: Biên soạn và phân phát tài liệu pháp luật về đất đai; môi 

trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội khác; trật tự, an 

toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

tại địa bàn trọng điểm; 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

c) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Y tế; 

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm; 

đ) Kết quả, sản phẩm: Sổ tay, tờ gấp, đề cương tuyên truyền, tài liệu phổ 

biến, giáo dục pháp luật được biên soạn, phát hành hoặc đăng tải qua Cổng 

thông tin điện tử. 

5. Thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

b) Cơ quan phối hợp: Công an thành phố; sở, ngành có liên quan; Ủy ban 

nhân dân quận, huyện có địa bàn trọng điểm; 

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm; 

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch chỉ đạo điểm, tổ chức các hoạt động chỉ 

đạo điểm, báo cáo kết quả. 

6. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh 

nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn; phổ biến, giáo dục 

pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 

a) Nội dung thực hiện: Xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các nhóm 

nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tham gia phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; hướng dẫn, khuyến khích doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây 

dựng và thực hiện tốt Quy ước, trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật...; 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

c) Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; sở, 

ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện có địa bàn trọng điểm; 
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d) Thời gian thực hiện: Hàng năm; 

đ) Kết quả, sản phẩm: Các nhóm nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật 

và trợ giúp pháp lý được xây dựng, kiện toàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp 

luật hiệu quả tại địa bàn; các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp 

luật của cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm được tổ chức. 

7. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 

hàng năm và cả giai đoạn 2017 - 2021 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

b) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện có địa bàn trọng điểm; 

c) Thời gian thực hiện: Kiểm tra hàng năm; sơ kết vào Quý III năm 2019 

và tổng kết thực hiện Đề án vào Quý III năm 2021; 

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tổ chức thực 

hiện và các báo cáo kiểm tra, sơ kết, tổng kết. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, Sở Tư 

pháp, sở, ban ngành, đoàn thể thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở 

Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện nội dung Đề án theo Kế hoạch 

đề ra, có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn và phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

Kế hoạch;  

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hằng năm báo 

cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thực hiện Kế hoạch; 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị lập dự toán, kiểm tra 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn sử dụng đảm bảo quyết toán kinh 

phí đúng theo quy định, bố trí nguồn kinh phí kịp thời đảm bảo triển khai thực 

hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố. 

3. Công an thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật về an toàn giao thông, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội cho các đối 

tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao nằm trong diện quản 

lý nghiệp vụ của lực lượng Công an. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo, hướng 

dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tích cực vận 

động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm pháp luật. 
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5. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân quận, huyện, Viện kiểm sát nhân dân quận, 

huyện phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn trọng điểm về vi phạm 

pháp luật. 

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch tại địa bàn 

trọng điểm của địa phương; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp. 

7. Về chế độ thông tin báo cáo, định kỳ hằng năm, sở, ban ngành thành 

phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư 

pháp trước ngày 30 tháng 11 cùng với Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 

2018 - 2021” của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Tư 

pháp để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- HĐ PHPBGDPL TW;                                                                  

- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 

- TT. TU, TT. HĐND TP;  

- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể; 

- Sở, ban ngành TP; 

- UBND quận, huyện; 

- UBND xã, phường, thị trấn;                                                                                               

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu VT,P.         
 

                                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 
Lê Văn Tâm 
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