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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 8696/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo tinh thần và nội dung nêu tại Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI)
1
 và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 

09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ
2
; tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 

03/CT-UBND ngày 12/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố
3
; phổ biến kịp thời 

các văn bản pháp luật mới, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến công 

chức, người lao động Sở (CC, NLĐ) và người dân.  

2. Tích cực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần thực 

hiện có hiệu quả “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” và Chương trình 

“Thành phố 4 an”, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Kết hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng 

cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của CC, NLĐ.  

4. Kết hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội 

ngũ CC, NLĐ; thông qua hoạt động thực thi công vụ kết hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; gắn kết chặt chẽ công tác 

kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ 

biến các quy định pháp luật có liên quan. 

5. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. 

Qua đó, nâng cao hiểu biết cho CC, NLĐ về nội dung các văn bản pháp luật nhằm 

giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình 

trong việc chấp hành và thượng tôn pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi 

                                           
1 Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 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 
2 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

XI) 
3 Về việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian đến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thành thắng 

lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp 

luật liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ của CC, NLĐ và đời sống nhân 

dân. Trong đó, tập trung vào ba nhóm chính: 

a) Nhóm 1: Các văn bản pháp luật liên quan thực hiện “Năm tiếp tục đẩy 

mạnh thu hút đầu tư 2020”, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành 

phố Đà Nẵng. 

b) Nhóm 2: Các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Quyết định số 

2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành 

Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2020. 

c) Nhóm 3: Các văn bản pháp luật của Quốc hội thông qua trong năm 2018, 

năm 2019 và trong năm 2020; các văn bản mới được Quốc hội thông quan liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính, gồm: Luật Ngân sách nhà nước, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Quản lý nợ công. 

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật, giai đoạn 2017-2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các 

Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2021 và Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật giai đoạn 2017-2021”. 

3. Tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) theo quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn 

pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch này 

đến toàn thể CC, NLĐ. Khuyến khích CC, NLĐ viết bài, đăng thông tin về các nội 

dung nêu tại Khoản 1, Mục II Kế hoạch. 

2. Phòng Tin học và Thống kê chủ động đăng tải các nội dung bài viết từ các 

phương tiện thông tin đại chúng của thành phố (gồm Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh 

- Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng) đăng tải các nội dung 

lên Trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm 

a) Duy trì Ngày pháp luật hàng tháng của Sở đúng thời gian
4
; chú trọng tập 

trung vào các nhóm chính ở Khoản 1, Mục II Kế hoạch này. 

                                           
4
 Ngày 15 hàng tháng là Ngày pháp luật của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. Trường hợp trùng ngày nghỉ, ngày lễ, Tết thì 

chuyển sang ngày làm việc kế tiếp trong tháng.  
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b) Nghiên cứu đề xuất và tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh 

Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2020). 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, 

báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở 

Tài chính năm 2020. Yêu cầu các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- BGĐ Sở; 

- Các tổ chức, đoàn thể; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.03.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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