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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
trên ngành Giáo dục huyện Tuy Phước năm 2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 69/KHUBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định thực hiện Đề án “Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 20192021” trên địa bàn tỉnh năm 2021 (sau đây viết tắt là Đề án); Quyết định số 2907/QĐUBND ngày 18/5/2020 của UBND huyện Tuy Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Đề
án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2021 của
UBND huyện Tuy Phước về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tintrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn
huyện Tuy Phước năm 2021.
2. Yêu cầu
- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác PBGDPL, bảo đảm chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời,
thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
- Kết hợp các hoạt động thực hiện Đề án với việc triển khai thực hiện các
chương trình, đề án về PBGDPL khác đang triển khai; có sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan, đơn vị bảo đảm hiệu quả, thống nhất, tiết kiệm và phát huy mọi nguồn
lực.
II. NHIỆM VỤ
1. Khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả
nước (sau khi được Bộ Tư pháp vận hành)
- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2. Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số hóa tài liệu PBGDPL phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để đăng tải trên cổng thông tin điện tử
PBGDPL của cả nước theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ
sở dữ liệu PBGDPL do Bộ Tư pháp ban hành
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Văn
phòng HĐND&UBND huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên Trang thông
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tin điện tử của huyện
- Xây dựng, cập nhật, cung cấp kịp thời các tin, bài, ấn phẩm PBGDPL chuyên
ngành để đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện; phối hợp với các sở ngành liên
quan của tỉnh trong việc tích hợp Trang Thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh trên
Trang thông tin điện tử của huyện; khai thác sử dụng có hiệu quả trang thông tin
PBGDPL.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Văn phòng HĐND&UBND huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
4. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn
đàn trực tuyến, sóng đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở
Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục Pháp luật và Đời sống phát trên hệ
thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; các
đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
5. Phát động, hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trên Trang thông tin
điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh
- Tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của tỉnh.
6. Tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án gắn với
tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn
2017 - 2021
a) Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong kiểm tra
công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
năm 2021 nhằm đánh giá kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
b) Tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Đề án được
tổng hợp chung trong báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình
PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021
- Tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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- Các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Kế hoạch này triển khai thực hiện theo đúng
quy định.
- Cân đối bố trí kinh phí, các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện bảo đảm
thiết thực, hiệu quả.
Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển
khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Q. TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường trực thuộc;
- Bộ phận thanh tra;
- Luu: VT.

Vương Tử Nghị

