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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh
về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022; Kế hoạch hoạt động của
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; căn cứ tình hình,
chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành, Sở
Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hướng tới
tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
- Phổ biến, quán triệt nội dung và phương thức quản lý nhà nước trên các
lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực
thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan, hoạt động trong lĩnh vực ngành quản
lý nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn bản quy định các
lĩnh vực do ngành quản lý và một số văn bản pháp luật có liên quan; góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trên lĩnh vực Thông tin và
Truyền thông cho các tổ chức, cá nhân;
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành; phổ biến các quy
định mới ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp có tính chất cần thiết
trong đời sống thực tiễn về kinh tế - xã hội.
2. Yêu cầu
- Tổ pháp chế, các phòng chuyên môn, bộ phận liên quan trực thuộc Sở,
đội ngũ báo cáo viên pháp luật nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện
thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm đến toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân,
doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực Thông tin và
Truyền thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ
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biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động phổ
biến, giáo dục pháp luật.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜl GIAN PHỔ BIẾN
1. Lĩnh vực tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế
độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:
- Nội dung phổ biến:
Bộ Luật Lao động 2019; Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương; Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 89/2021/NĐCP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 28/12/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn
hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày
24/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh; Nghị định 112/2020/NĐ-CP
ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật CBCC, viên chức; và các văn bản có liên quan.
- Đối tượng phổ biến: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
đang công tác tại Sở và đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Giảng viên: Mời lãnh đạo Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội;
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở;
- Phối hợp thực hiện: Các phòng thuộc Sở; Tổ pháp chế;
- Thời gian: Quý II năm 2022;
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Sở TT&TT.
2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin:
- Nội dung phổ biến:
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 05NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm
2030.
- Đối tượng phổ biến:
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+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Cán bộ chuyên trách CNTT).
+ Các huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng, VHTT; Chuyên trách CNTT).
- Giảng viên: Mời đại diện Lãnh đạo Sở TT&TT; Lãnh đạo và chuyên
viên Phòng CNTT của Sở TT&TT.
- Chủ trì thực hiện: Phòng Công nghệ Thông tin;
- Phối hợp thực hiện: Trung tâm CNTT&TT; Tổ pháp chế;
- Thời gian: Cả năm 2022;
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
3. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
- Nội dung phổ biến:
Chuyên đề về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí: Bao gồm nội
dung phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày
09/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông
tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; việc phản hồi thông tin
trên báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; các văn bản liên quan.
- Đối tượng phổ biến:
+ Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề
nghiệp;
+ Cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành
cấp tỉnh; Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, cán bộ phụ trách công tác thông
tin đối ngoại các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Văn hóa –
Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố.
- Giảng viên: Mời lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông
trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên ngành liên quan;
- Chủ trì thực hiện: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;
- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở; Tổ pháp chế;
- Thời gian: Quý III năm 2022;
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
4. Lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành:
- Nội dung phổ biến:
Chuyên đề về Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định
15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 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 dich
điện tử; Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều
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của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 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 Nghị định số 119/2020/NĐCP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và các văn bản hướng dẫn liên
quan.
- Đối tượng phổ biến:
+ Cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã quản lý nhà nước về lĩnh vực
Thông tin và Truyền thông ở cơ sở;
+ Người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh
vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
- Giảng viên: Mời lãnh đạo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc
Thanh tra Sở trực tiếp truyền đạt.
- Chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở.
- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở; Tổ pháp chế.
- Thời gian: Quý III, IV năm 2022.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Theo Kế hoạch phân khai kinh phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm
2022 dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tình hình
thực tế chủ động nghiên cứu các nội dung phổ biến, các văn bản, tài liệu thuộc
lĩnh vực quản lý, lựa chọn nội dung, hình thức và giảng viên phổ biến phù hợp.
2. Giao Thanh tra Sở, Tổ pháp chế theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các
phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai kế hoạch này. Định kỳ báo cáo
kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, tp, thị xã (p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, bộ phận thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, Ttra4.

GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm

