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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của 

 Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 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 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 2448/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 

năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban 

Bí thư 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. Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kết luận số 

80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 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 (Kết luận 80-KL/TW) nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý 

thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn ngành Y tế. 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, tích cực của các 

đơn vị, đảm bảo nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác 

PBGDPL trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu  

Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng 

lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp 

với nhu cầu xã hội. 

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính 

quyền, các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất 

lượng công tác PBGDPL góp phần đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an 

toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 80-KL/TW nhằm nâng cao 

nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị triển 

khai công tác PBGDPL 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-

KL/TW bằng hình thức phù hợp cho công chức, viên chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý.   

b) Phát huy vai trò, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động 

phối hợp trong công tác PBGDPL; kết hợp PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị tại cơ quan, đơn vị. 

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV/2020. 

2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu 

cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn 

a) Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng bám sát thực tiễn cuộc 

sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, 

địa bàn, đối tượng cụ thể. Tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật thiết yếu 

quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương và đời sống 

thiết thực của Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm 

cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ 

pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp 

luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: an 

ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã 

hội; phòng, chống ma túy; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với 

biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán 

người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư 

pháp và hoạt động tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập 

quốc tế; pháp luật về đất đai, đầu tư công... 

b) Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

thực sự hấp dẫn, cuốn hút đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối 

tượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập 

trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử và thiết bị di động; thi tìm hiểu 

pháp luật. 

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

3. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng 

mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể gắn với việc xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
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a) Công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong 

tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật. Công chức, viên chức ở cơ sở 

gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới 

Nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp 

luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công 

dân tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật. 

b) Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, dân 

tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Gắn 

thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

phê duyệt Đề án tổng thể phát triển - kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án có liên quan.  

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

4. Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác 

PBGDPL  

a) Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cho đội ngũ công chức, viên 

chức tham mưu thực hiện công tác PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này 

bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai 

PBGDPL đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế. 

b) Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ 

năng tuyên truyền, kiến thức pháp luật đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt 

của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở 

cơ sở; các biên tập viên, phóng viên chuyên đề pháp luật. Tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, có chính sách hợp lý, động viên, khuyến 

khích, huy động đội ngũ này tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. 

c) Thu hút đội ngũ chuyên gia pháp luật, các lĩnh vực chuyên ngành, có kỹ 

năng, trình độ tham gia PBGDPL cho Nhân dân, hướng tới coi đây là lực lượng 

nòng cốt để thực hiện công tác này. 

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

5. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL 

Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện, có chính sách 

khuyến khích cụ thể, phù hợp để huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên 

địa bàn tham gia, hỗ trợ triển khai công tác PBGDPL. 

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả 

công tác PBGDPL 
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a) Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL 

Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện, động viên khen 

thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công 

tác PBGDPL, tập trung xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng mô hình điểm, 

có hiệu quả phù hợp thực tiễn.  

b) Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu 

chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị. 

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiêm vụ của đơn vị. Định kỳ 

hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Y tế trong Báo 

cáo công tác PBGDPL theo quy định. 

2. Văn phòng Sở Y tế: Chủ trì, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc 

thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu tình hình triển 

khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế 

hoạch đồng bộ, hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 

năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban 

Bí thư 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 của Sở Y 

tế; yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                  
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở Y tế;  

- Lưu: VT, VP.                                                                              

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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