BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2051/KH-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2021
Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020 của
Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Mục 8, Mục 16 Phần III), Bộ Tư
pháp ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại
Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
về triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước (Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW).
b) Thu thập thông tin, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả và nhu cầu công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên; phát hiện những khó
khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời để nâng cao hiệu
quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.
c) Chú trọng chất lượng và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong công tác thẩm định các nội dung, quy định có liên quan đến
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; hoàn thiện các quy định về
văn hóa công vụ trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Yêu cầu
a) Tăng cường sự phối hợp, bám sát, triển khai đồng bộ, thống nhất, tổng thể
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.
b) Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, nghiêm túc, thiết thực,
tránh hình thức và phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
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c) Các hoạt động triển khai bảo đảm chính xác, phản ánh đúng thực trạng,
phục vụ việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật
cho thanh thiếu niên.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao
ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên
1.1. Xây dựng Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên
a) Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
c) Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
d) Sản phẩm: Kế hoạch của Bộ Tư pháp được ban hành
1.2. Xây dựng phiếu khảo, bảng hỏi và tài liệu có liên quan; tổ chức khảo
sát trực tiếp và khảo sát qua phiếu đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm
nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên
1.2.1. Khảo sát trực tiếp
a) Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
b) Đơn vị phối hợp: Một số bộ, đoàn thể ở Trung ương và Sở Tư pháp các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn khảo sát
c) Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
- Đoàn khảo sát tại cơ quan bộ, đoàn thể Trung ương
+ Địa điểm: Dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh
+ Thời gian: Quý II-III/2021
+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo Vụ PBGDPL, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp
luật hình sự - hành chính, cơ quan, đơn vị liên quan
- Đoàn khảo sát tại địa phương
+ Địa điểm: Miền Bắc (dự kiến Quảng Ninh); Miền Nam (dự kiến Tiền
Giang, Bình Dương).
+ Thời gian: Quý II-III/2021
+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; đại diện Lãnh
đạo Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương lựa
chọn khảo sát
d) Sản phẩm: Thông tin, số liệu được thu thập, báo cáo khảo sát
1.2.2. Khảo sát qua phiếu
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a) Xây dựng các mẫu phiếu khảo sát
- Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
- Đơn vị phối hợp: Một số bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Sở Tư pháp các
tỉnh, thành phố
- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021
- Sản phẩm: Các mẫu phiếu khảo sát
Dự kiến xây dựng 02 mẫu phiếu khảo sát, trong đó các vấn đề (câu h i) của
phiếu khảo sát bám sát chức năng, nhiệm vụ, đ c điểm t ng đối tượng khảo sát
nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, nhu cầu, hiệu quả công tác PBGDPL cho
thanh, thiếu niên, cụ thể như sau:
- 01 mẫu phiếu dành cho đối tượng quản lý (gồm: Lãnh đạo, công chức làm
công tác PBGDPL thuộc tổ chức pháp chế của các bộ, ngành, đoàn thể Trung
ương; Lãnh đạo, công chức Phòng PBGDPL của Sở Tư pháp và một số sở, ban,
ngành cấp tỉnh…): Dự kiến 500 phiếu.
- 01 mẫu phiếu dành cho đối tượng thanh, thiếu niên cụ thể (thanh, thiếu niên
trong lực lượng vũ trang; thanh, thiếu niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh
viên; thanh, thiếu niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; thanh, thiếu
niên lao động tự do; thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật…): Dự kiến 1.500 phiếu.
Lưu ý: Số lượng phiếu có thể thay đổi căn cứ vào nguồn lực thực hiện nhiệm
vụ được giao.
b) Triển khai khảo sát qua phiếu tại các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và
địa phương
- Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
- Đơn vị phối hợp: Một số bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Sở Tư pháp các
tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2021
điện.

- Sản phẩm: Phiếu khảo sát được phát và thu trực tiếp ho c qua đường bưu
c) Tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin tại phiếu khảo sát
- Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin
- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021
- Sản phẩm: Bản tổng hợp, phân tích thông tin về kết quả khảo sát

1.3. Xây dựng các Báo cáo chuyên đề đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
cho thanh, thiếu niên và Báo cáo tổng thuật kết quả khảo sát, đánh giá
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1.3.1. Xây dựng các Báo cáo chuyên đề đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
cho thanh, thiếu niên
a) Đơn vị chủ trì: Một số bộ, ngành, đoàn thể và địa phương được lựa chọn
b) Đơn vị phối hợp: Vụ PBGDPL, cơ quan, đơn vị liên quan
c) Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
d) Sản phẩm: Các báo cáo chuyên đề
1.3.2. Xây dựng Báo cáo tổng thuật kết quả khảo sát, đánh giá
a) Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.
d) Sản phẩm: Báo cáo tổng thuật kết quả khảo sát, đánh giá
1.4. Tổ chức các Hội thảo công bố kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả
công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên
a) Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2021
d) Sản phẩm: Hội thảo được tổ chức, Báo cáo kết quả…
1.5. Xây dựng các tài liệu PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho
thanh, thiếu niên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho nhóm đối
tượng này
a) Đơn vị chủ trì: Vụ PBGDPL
b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2021
d) Sản phẩm: Các câu h i đáp, câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật…cho thanh,
thiếu niên được đăng tải trên Trang tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin
điện tử Bộ Tư pháp
2. Tổ chức thẩm định chất lượng, hiệu quả các văn bản pháp luật liên
quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
b) Đơn vị phối hợp: Các bộ, ngành có văn bản đề nghị thẩm định
c) Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu thực tiễn
d) Sản phẩm: Báo cáo/Văn bản thẩm định
3. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định về văn hóa công
vụ trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
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a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
b) Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, cơ quan, đơn vị liên quan
c) Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu thực tiễn
d) Sản phẩm: Báo cáo/Văn bản nghiên cứu, đề xuất…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
a) Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức
pháp luật cho thanh, thiếu niên theo các nội dung cụ thể tại Kế hoạch này, đảm bảo
tiến độ và yêu cầu đề ra.
Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này gửi Báo
cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về Vụ PBGDPL trước ngày 05/12 để tổng hợp,
báo cáo Lãnh đạo Bộ.
b) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ PBGDPL bảo đảm kinh phí, nguồn lực
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động theo Kế hoạch này.
c) Đề nghị một số tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Sở
Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến nhiệm vụ tại Kế
hoạch này phối hợp với Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn đối tượng
khảo sát trả lời phiếu h i, tập hợp phiếu gửi về Vụ PBGDPL để tổng hợp chung và
xây dựng Báo cáo chuyên đề (nếu có) theo yêu cầu, tiến độ đề ra.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch này được
lấy t nguồn kinh phí thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao
ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2021 và các dự án, nguồn tài trợ hợp
pháp khác (nếu có); các hoạt động được lồng ghép với việc kiểm tra thực hiện các
Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Hội đồng
phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2021./.
Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Văn phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ
chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin (để thực hiện);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

