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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số: 105 /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 538/HĐ-TGV ngày 28/6/2021 của Hội đồng phối 

hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật quý III/2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 

xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý III năm 2021 

như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp hành nghiêm 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 - Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 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 và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của 

Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận này trên địa bàn tỉnh. 

- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giáo 

dục, vận động công chức, viên chức, người lao động của Sở nêu cao ý thức tự 

giác rèn luyện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, có trọng 

tâm, trọng điểm; đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về 

PBGDPL. Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị. 
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- Mỗi công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cần phải nêu cao ý thức tự giác tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia đầy đủ các cuộc 

họp, hội nghị triển khai phổ biến giáo dục pháp luật do đơn vị, cơ quan tổ 

chức. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung 

- Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về xử lý hình sự, xử lý vi phạm 

hành chính các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm tại Bộ Luật Hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình 

sự, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 

điện tử và các văn bản khác có liên quan; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa và quảng cáo; Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 6 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh 

vực văn hóa; Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung về 

giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL 

ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động 

viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia 

- Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 

năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh.  

- Tích cực tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban 

hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin 

và truyền thông.  

- Tiếp tục tuyên truyền các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 

họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật khác mà dư luận xã hội quan tâm 

hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các quy định thuộc các lĩnh vực trọng tâm, 

quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 
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các quy định về phòng chống cháy nổ, đất đai, môi trường, trật tự an toàn xã hội, 

an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội … 

Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết 

thực đối với từng nhóm đối tượng như sau: 

+ Đối với Nhân dân: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng, 

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/ 2016 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo 

vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về 

bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.  

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân: 

Các Nghị định của Chính phủ: Số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Các 

Quyết định của UBND tỉnh: Số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 ban hành 

quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp 

nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 quy định số lượng cán bộ, 

công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành 

chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các Nghị định của Chính phủ: 

Số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Doanh nghiệp; Số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết về hợp đồng xây dựng; Số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời 

hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 

và tiền thuê đất trong năm 2021; Số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 quy định 

về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Số 55/2021/NĐCP ngày 24/5/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐCP ngày 18/11/ 2016 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; Số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 bổ sung điểm g khoản 2 Điều 

20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại 
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hạng mục, công trình để thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy 

định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục 

tăng cường truyên truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm cho người lao động 

trong các doanh nghiệp.  

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Các Thông tư 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/03/2021 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo 

dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 11/2021/TT-

BGDĐT ngày 05/4/2021 ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng 

trở thành giáo viên tiểu học; Số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 ban hành 

chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ 

sở, trung học phổ thông. Tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TT-

BGDĐT ngày 12/04/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; pháp luật về phòng 

chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông, phòng 

chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các 

em học sinh trong nhà trường. 

2. Hình thức 

- Hình thức: Tùy theo điều kiện của các đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp 

nhất để PBGDPL như: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt Ngày pháp 

luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh 

cơ sở, các buổi tuyên truyền lưu động, các chương trình văn hóa, thể thao, trên 

Website của đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở  

- Chủ trì, các phòng chuyên môn phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch của Sở đã ban hành.  

2. Thanh tra Sở 

- Đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp 

báo cáo kết quả việc triển khai PBGDPL gửi Sở Tư pháp theo quy định. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, lồng ghép vào 

các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao.  
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch này đến toàn 

thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị thông qua các cuộc họp, hội 

nghị, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể của đơn vị để thống nhất triển khai thực 

hiện phù hợp với tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại phòng, đơn 

vị mình. 

4. Ban biên tập website của Sở 

- Đăng tải Kế hoạch và nội dung cần quán triệt, phổ biến tại chuyên mục 

truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.  

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

2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc đề nghị phản ánh về Thanh tra Sở để xin ý kiến lãnh đạo Sở kịp thời chỉ 

đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Vụ pháp chế Bộ VH,TT&DL (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Lưu:  VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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