
UBND TINH PHU THQ CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO GIAO THÔNG VN TA! Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S&of,j/  /KHSGTVT Phi ThQ, ngày &5a'ng 02 nám 2020 

KE HOACH 
Cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut nãm 2020 

Thirc hin Lut Phè bin, giáo diic pháp 1ut sé, 14/2012/QH13; Quyêt djnh 
s 2024/QID-BGTVT ngày 13/7/2017 cüa Bô GTVT ban hành Chuang trInh 
tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp 1ut B GTVT giai doan 2017-2021; Kê 
hoch so 273/KH-UBND ngày 2 1/01/2020 cüa UBNID tinh Phü Th9 ye cong tác 
ph bin, giáo dic pháp luât, hôa giâi co sâ và xây dirng cap xã dat  chuân tiêp 
cn pháp lut näm 2020. Dê nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, phô biên, 
giáo dic pháp 1ut den can b, cong chirc, viên chüc và các dôi tuçYng quán 1 cüa 
ngành, So Giao thông vn tãi (GTVT) Phii Th9 xây dimg Kê hotch cOng tác 
tuyên truyên, phô biên, giáo dye pháp 1ut näm 2020 nhu sau: 

I. M1JC JJICH, YEU CAU 
1. Tuyên truyn, ph bin kp thii chInh sách, pháp lut có lien quan dn 

vic thirc thi cOng vii cüa can bô, cong chirc, viên chirc, các dôi tuçmg thuc 
phm vi quàn 1 cüa ngành Giao thông vn tài; 

2. Tip tiic trin khai các van bàn cña Ban BI thu Trung uung Dáng v 
phô biên, giáo diic pháp lut (Chi thj so 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kêt 1un 
so 04-KL/TW ngày 19/4/2011); Lut Phô biên, giáo dye pháp 1ut näm 2012; 
Lut Tiêp c.n thông tin, Lut Hôa giái 0 Co sO và các van ban huó'ng dan thi 
hành; Các Quyêt djnh cña Thu tithng ChInh phü ye tuyên truyên, phô biên pháp 
1ut (Quyêt djnh so 705/QD-TTg ngày 25/5/20 17 ciia Thu tuó'ng ChInh phñ ban 
hành Chuong trInh, phô biên, giáo dye pháp 1ut giai doçtn 2017-2021) và Quyêt 
djnh cüa B GTVT so 2024/QD-BGTVT ngày 13/7/2017 cüa B GTVT ban 
hành Chuong trInh tuyên truyên, phô biên giáo dçic pháp lutt B GTVT giai 
don 2017-2020; các Diêu uâc quOc tê ye nhân quyen ma Vit Nam là thành 
vien; nhirng chInh sách mOi gän v0i cuc câi each 1p pháp, cài each hành chInh, 
cài cách tu pháp và các nhim v1,T trçng tam cüa cOng tác tu pháp nãm 2020. 

3. Gn cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut vOi chü d 
Närn An toàn giao thông 2020 là "Dã uông ruçm bia không lái Xe" gop phn 
thrc hin miic tiêu chung là tiêp tiic giàm sâu tai nan  giao thông trên câ 3 tiêu 
chI (so vu, sO nguOi chet và so nguOi bj thuong). 

4. Tang cuOng hiu qua cOng tác quãn 1 nhà nuOc v PBGDPL; phát 
hiên, nhân rông các mô hInh, cách lam m0i có hiu qua; nâng cao trách nhim tu 
hoc tap, tim hieu phap 1ut cña cong dan; nghTa vu h9c tp pháp lut, giáo dic 
chInh trj tu tuOng, dao  dc, lôi sOng cüa can b, dàng yiên, tao  chuyn bin can 
bàn trong thirc tuân thu, chap hành pháp 1ut trong xã hi. 

5. Tang cuOng üng dyng cOng ngh thông tin; di mOi nOi  dung, hInh thuc 
tuyen truyên pháp 1ut, xac djnh ci the ni dung, tin d, th0i gian hoàn thành, 



chñ tr9ng ph bin các quy djnh pháp lu.t cii th, thiêt thirc lien quan trirc tip 
dn nhim vi1 quán l cña ngành. Nâng cao thirc "Thucing ton pháp lut" cüa 
can b, cong chrc, viên chcrc, ngithi lao dng trong ngành GTVT cüng nhir các 
dM tucmg tr1rc tiêp tham gia giao thông. 

II. NQI DUNG: 

1. Tiêp tuic thrc hin các nhim vi trong Chiro'ng trInh PBGDPL giai 
doin 2017-2021; các chü tru'o'ng, chInh sách L&n cüa tinh v phát triên kinh 

tê - xã hi 

1.1. Thrc hin Quyêt djnh sO 705/QD-TTg ngày 25/5/20 17 cUa Thu 
tuàng ChInh phü ban hành Chixo'ng trInh PBGDPL giai dotn 2017-2021 và các 
D an v phô biên, giáo diic pháp lutt. 

1.2. Tip tiic tuyên truyn trên Trang quán l, diu hành van bàn cüa S& 
(MIS), Trang thông tin din t1r cüa Si: Hiên pháp nrnrc CHIXHCN Vit Nam 
(Hin pháp nám 2013), hithng 1rng "Ngày Pháp lust nuó'c CHXHCN Vit Nam"; 
thirc hin tot các ni dung lien quan theo kê hoch cüa cap trên; phô biên kjp 
th?ii các van bàn quy phtm pháp lust  do Quôc hi, ChInh phü, Thu tuémg ChInh 
phü và các B, ca quan ngang B và HDND, UBNID tinh ban hành; tp trung là 
Lust Giao thông duèng b; Lut Giao thông du&ng thüy ni dja, các Lutt có 
hiu 1irc nãm 2019: Lut Phông, chông tharn nhüng; Lut Báo v bI mt nhà 
nuc; Lut Dc xá; Lut Cong an nhân dan; Lut Cânh sat bien Vit Nam; Lut 
sira dôi, bô sung mt so diêu cüa 37 lut có lien quan den quy hotch; Lut Giáo 
duc dai hoc, Luât Trông trot, Luât Chän nuôi, Luât Khiêu nai, Luât To cao, Luât 
sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Khiêu nai, Lut To cáo; Lut Thirc hành 
tiêt kim, chông lang phI; Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut; ...; các 
quy dnh cüa pháp lut ye bâo v hành lang an toàn, bàn v kêt câu h tang giao 
thông; quy djnh ye kinh doanh và diêu kin kinh doanh vn tài; dào tao, sat hch 
cap giây phép lái Xe...; 

1.3. Tuyên truyn rng rãi các chü truo'ng, chInh sách phát trin kinh t - 
xA hi cüa tinh, chInh sách pháp lut cüa tinh lien quan trçrc tiêp den quyên igi, 
nghia vi cüa ngui dan, tO chirc và doanh nghip; các quy djnh mói ye tu van, 
djnh hthng hO trg khi nghip, cãi thin môi trung san xuât, kinh doanh,... 

- Di tuçmg: Can b, cOng chuc, vien chüc, nguYi lao dng tii các phOng 
ban, don vj. 

- Don vi thirc hin: Van phông Sâ và To thu k bien tp Trang thông tin 
diên tir S. 

- Don vj phi hgp: Các phông, ban, don vj S& cung cp tin bài, van bàn, 
tài 1iu, ni dung có lien quan can quán trit, trien khai thirc hin. 

- Thôi gian thirc hin: thrnmg Xuyên trong näm (dàng tái ngay sau khi 
van ban dwo'c ban hành). 

2. Tp trung tuyên truyên, phô biên các ni dung lien quan den Diii 
hi Bang b các cap tiên tOi Bii hi Bang toàn quôc In thfr XIII 

- Di tuçing: Can b, cOng chuc, vien chüc, ngui lao dng và các di 
tugng thuc linh virc dugc giao quán 1. 
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- Ca quan chü trI: Van phông Dàng üy S (theo djnh hung cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy, Dãng üy khôi CC ca quan tinh). 

- Ca quan phi hqp: Các chi b, các phông, ban, dun vj có lien quail. 

3. Tip tiic tang ctrông frng diing cong ngh thông tin trong cong tác 
Phô biên giáo diic pháp 1ut 

Tang cumg truyên thông v PBGDPL; dy mnh üng diing cong ngh 
thông tin trong cong tác PBGDPL gàn vói triên khai có hiu qua Ké hoach so 
4920/KH-UBND cüa UBND tinh Phü Th9 ngày 25/10/2019 ye triên khai Dê an 
"Tang cuing üng ding cOng ngh thông tin trong cong tác PBGDPL giai don 
2019-2021 trên da bàn tinh" tp trung tr9ng tam vào các nhim vii: Xây dirng 
Trang thông tin din tr PBGDPL; tñ sách pháp 1ut din tCr; cp nht, nâng cao 
hiu qua khai thác, sir ding Ca s& dU 1iu quôc gia ye van bàn pháp 1ut; dOi 
mdi, cài tiên chuyên miic PBGDPL trên Trang tin PBGDPL cüa sO; tang cumg 
irng dçing mng xä hi trong cong tác PBGDPL. 

- Ca quan chü trI: Van phông S&. 

- Ca quan phi hcp: Các phông, ban, dan vj có lien quan. 

- Thii gian thirc hin: Ca näm. 

4. Thtyc hin cOng tác PBGDPL cho các dôi tu'qng dc thñ thông qua 
viêc thiyc thi nhim vi: 

4.1. Tuyên truyn các quy djnh quan tr9ng cüa các van bàn quy phrn 
pháp 1ut mói ban hành thuOc 11th virc ngành quàn 1 có lien quan den các dôi 
tuçmg thuc phm vi quàn 1 cüa ngành giao thông 4n tài; 

+ Lut Xây drng; Lut süa dèi, bè sung mt s diu Lut Giao thông 
diRmg thüy nti dja; Lut Xü 1 vi phim hành chInh; Ngh djnh 86/2014/ND-
CP cüa chInh phü 10/09/20 14 ye kinh doanh và diêu kin kinh doanh 4n tài 
bang xe ô to; Thông tu so 50/2014/TT-BGTVT quy djnh ye quân 1 cáng ben 
thüy ni dja có hiu 1irc ngày 01/01/2015; Thông tu sO 75/2014/TT-BGTVT 
quy djnh ye dang k phuang tin thüy ni da có hiu lirc tilt ngày 15/02/20 14; 
Thông tu sO 63/2014/TT-BGTVT quy djnh ye tO chirc quãn 1 hot dng 4n 
tãi hành khách 4n tãi hang hóa bang ô to và djch vçi h trq 4n tâi duè'ng b 
có hiu 1irc 01/01/2015; Thông tu 152/2014/TTLTBTC-BGTVT huó'ng dn 
thrc hin giá ci.ró'c 4n tâi bang xe 0 tO và giá dch v11 h trg 4n tâi du&ng b; 
Nghj dnh sO 138/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 cilia ChInh phü ye silra dôi, bô 
sung mt sO dieu Nghi. djnh sO 65/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cilia 
ChInh phili quy dnh ye kinh doanh djch vi ca s dào tio lái xe 0 to và dch vii 
sat hach lài xe, Thông tu 12/201 7/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy djnh ye dào 

tao, sat  hach,  cap giây phép lai xe ca giâi dung b; Thông tu s 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08/10/2019 cilia B trrn1ng B Giao thông 4n tái silra dOi, bO sung 
mt sO diêu Thông tu sO 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 näm 2017 cilia B 
tru&ng B Giao thông 4n tài quy dnh ye dào tao,  sat  hach,  cp giy phép lái xe 
ca gii dung b, có hiu 1irc k tilt ngày 01 tháng 12 näm 2019; Ngh djnh s 
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100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phñ quy djnh v xü pht vi phm 
hành chInh trong lTnh virc giao thông dumg b và du?ng sat. 

+ Va các van bàn quy phtm pháp 1ut mói có hiu 1irc trong nàm 2020: 

Lut Phông, chông tác hi ciia ruu, bia. 
- DM tuçing: Các di tuqng thuc lTnh virc ducic giao quàn l. 

- Don vj thrc hin: Các phông, ban, don v (co trách nhiçm tuyên truyên 

phó biên các van ban quy phgm pháp luçt, các quy djnh quan trQng lien quan 
den các dói tu'qng thuç3c linh vic dwçtc giao quán lj9. 

- Thai gian thçrc hin: Näm 2020 và các näm tip theo. 
4.2. Cong tác tuyên truyên, tp hun nâng cao nghip vi1 Thanh tra: 

- Dôi tuçng tuyên truyên và thrc hin: Thanh tra Sâ. 
- HInh thirc tuyên truyên: T chrc hi nghi. hoc 1ng ghép thông qua các 

cuc h9p, giao ban; tuS' theo tInh chat và mirc d quan tr9ng có the lira ch9n 
hInh thirc tçr tuyên truyên phô biên hoc phôi hgp vâi các phông, ban, don vj 

lien quan dê phôi hcp thixc hin. 
- Ni dung hra ch9n tuyên truyên: 
+ Các quy djnh v chirc näng nhim vi, quyn hn cña Thanh tra Si nhu: 

Lut Thanh tra; Nghi. djnh so 86/20 1 1/ND-CP ngày 22/9/2011 cüa ChInh phü quy 
dnh chi tiêt và hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Thanh tra; Ngh djnh so 
57/2013/ND-CP ngày 31/5/2013 cüa ChInh phü ye tO chic và hot dng Thanh 

tra ngành giao thông vn tài...; 
+ Cong tác tip dan, giài quy& khiu ni, t cáo, phông chng tham 

nhUng và các quy djnh lien quan tr?c tiêp den cOng tác thanh tra theo chüc näng 
nhim vil cüa ngành; các quy dnh cüa pháp 1ut ye bào v hành lang an toàn, 
bào v kêt câu h tang giao thông; quy djnh ye kinh doanh và diêu kin kinh 
doanh vn tâi; quy dinh dào tao, sat hch cap giây phép lái Xe...; 

+ Các quy djnh v xir l vi phm hành chInh dc bit là Nghj djnh s 
100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi pham 
hành chInh trong linh virc giao thông duèng b và du?ing sat. 

+ Các quy dnh nghip vçi tin hành thanh tra hành chInh và thanh tra 

chuyên ngành; cong tác 1p kê hoch, chê d báo cáo và quail 1 ni b cüa 
thanh tra ngành giao thông vn tài; 

4.3. Tuyên truyên thông qua hInh thrc in n, phát ti roi di vOi các van 
bàn pháp lut thuc linh virc giao thông 4n tài. 

- Ni dung tuyên truyn: Các van bàn quy phtm pháp lut mi ban hành 
thuc linh virc ngành quàn l có lien quan den các dOi tuqng thuc phm vi 
quàn l cüa ngành giao thông vn tài. 

- Di tung: Các di tugng thuc linh vrc duqc giao quail l. 
- Don v thirc hin: các phông, ban, don v thuc Sâ phôi hqp vái Van 

phông Ban ATGT tinh (co trách nhim tuyên truyên phó biên các quy djnh lien 
quan den dói twng thuc 17nh vz'c dwQ'c giao quán lj...). 

- Th?i gian thirc hin: Nam 2020 và các näm tip theo. 

5. Triên khai thirc hin Ngày Pháp 1ut Vit Nam nám 2020 
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T chirc thirc hin Ngày pháp lut theo chrnmg trInh, k hoich cüa UBND 
tinh, S Tu pháp dê tuyên truyên rng räi den cong chrc, viên chirc, ngui lao 
dng và nguñ dan hu&ng 1rng, tuân thu pháp lu.t. 

- Ca quan chü trI: Van phông S&. 

- Ca quan phi hçp: Các phông, ban, dan vj có lien quan. 

- Thai gian thirc hin: Ca näm (cao dim ti'ir ngày 01/11 den ngày 

09/11/2020). 

6. Triên khai thçc hin theo yêu cu cüa UBND tinh, S& Tir pháp v 
dánh giá hiu qua cong tác PBGDPL theo Thông tu' s 03/2018/TT-BTP 
ngày 10/03/2018 cüa B tru'&ng B Tu' pháp quy djnh B Tiêu chi dánh giá 
hiu qua cOng tác PBGDPL 

- Ca quan chü trI: Van phông Sâ. 

- Ca quan phi hçip: Các phOng, ban, don vi,  có lien quail. 

- Th?d gian thirc hin: Ca nãm (theo Van bàn yêu cu cUa UBND tinh, Si 

Tu pháp). 

7. Rà soát, ciing cô, kiin toàn di ngü can b lam cong tác PBGDPL, 

di ngü báo cáo viên pháp lut, tuyên truyên viên pháp 1ut 

Tip t1ic rà soát, cüng c kin toàn di ngü Báo cáo viên pháp 1ut, Tuyên 
truyên viên pháp 1ut; cir can b tham gia các lop bôi duO'ng, tp huân kiên thüc, 
k5 näng, nghip vi theo chuong trInh, ke hoch cüa UBND tinh, SO Tu pháp. 

- Ca quan chü trI: Van phOng SO. 

- Co quan ph& hçp: Các phông, ban, don vi,  có lien quail. 

- ThOi gian thçrc hin: Ca nàm (theo Van bàn yêu câu cüa UBND tinh, SO 

Tu pháp). 

8. Trin khai thrc hin theo yêu cu cüa UBNI) tinh, S& Tir pháp v 

tong kêt, so' kêt thirc hin các Chu'ong trInh, Be an PBGDPL 

- Ca quan chü trI: Van phông SO. 

- Ca quan phi hçTp: Các phông, ban, don vi,  có lien quan. 

- ThOi gian thçrc hin: Ca näm (theo Van bàn yeu cu cüa UBND tinh, SO 
Tu pháp). 

III. TO CHIXC THTJ'C HIN 
1. Ngoài các ni dung, hInh thuc trên, các phông, ban, dan vi, can cü vào 

chüc näng, nhim vi, k hoch cong tác, kinh phi, ca sO 4t chat, trang thi& 
bj... chü dng lra ch9n them mt so hInh thuc sau hoc d xut các hInh thuc 
nthi phñ hqp: Suu tam tài 1iu dê tirT nghiên cIru ('các an phám, sách báo...); 
To ch'crc ta dam, giao lu'u, trao dôi thão lun; Nghiên ciru, tim hiêu pháp 1ut 
qua các phuang tin thông tin dai  chüng, thông qua vic nghien cñu tài 1iu tti 
Tü sách pháp lut; tuyen truyen thông qua sr phêi hcp vOi các ca quan truyn 
thông tinh... 
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+ Di vi các van bàn thuc linh vxc chung: Can cir tInh cht, mirc d 
quan trçng cüa các quy dnh; Thu tru'ng các phông, ban, dan vi 11ra ch9n hInh 
thüc dê phô biên phü hçip; 

+ Di vói các các van bàn quy phm pháp lut riêng lTnh vrc quàn 1: T 
chüc quán trit, phô bién ci the den timg ngui dê thçrc hin; 

+ Di vi các van bàn quy phm pháp 1ut thuc lTnh vixc quân 1 có lien 
quan den linh vrc cña các phông, ban, dan vj khác trong ngành: Theo chirc näng 
nhim vi, mi1c d quan tr9ng cüa van bàn có the tir phô biên hoc phôi hp'p vôi 
các phông, ban, dan vi lien quan to chác hi nghj hoc thông qua hoat ding tim 
hiêu phô biên kiên thirc pháp 1ut hoc lông ghép thông qua các cuc hQp, hi 

nghj. 
2. Van phông S phi hqp vii Thanh tra Sâ có trách nhim giám sat di 

vi hoat dng phô biên, giáo diic pháp lut cüa ngành: cong tác triên khai cüa 
các phông ban, dan vj; to chirc thirc hin "Ngày pháp 1ut nuâc Cong hôa xà 
hi chü nghTa Vit Nam" theo Kê hotch cüa UBND tinh... nâng cao rihn thüc 
cüa các can b, cong chüc, viên chirc ye vi tn, vai trô cña Cong tác phô biên, 

giáo diic pháp lut. 
Dy mnh tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lust di vIi các d& 

tugng thuc phm vi quàn 1 cüa ngành, dOi tuçing bj xi:r 1 vi phm thông qua 
cOng tác thrc thi cOng v11, thanh tra, kiêm tra vâ xir 1 vi phm hành chInh. Tang 
cuè'ng üng diing cOng ngh thông tin, phôi hp vi Ban An toàn giao thông tinh 
tiêp tic phô biên pháp lut ye ATGT tren các báo, dài phát thanh và truyên hInh 

tinh. 
3. Thanh tra S&: Thi.thng xuyên tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut 

nâng cao nhn thuc, chuyên mOn nghip vi cho can b, cong chuc, viên chuc 
thuc Thanh tra Si. Chü trI tuyên truyên dôi vâi dôi tung phâi quàn l nhu: 
diêu kin phuang tin và nguè'i diêu khiên phuang tin khi tham gia giao thông, 
không sr diing chat cam khi diêu khiên phuang tin; không ch& hang, xep hang 
qua tâi trçng quy dinh; khOng chy qua tôc d; các quy djnh ye thanh tra, kiêm 

tra, xü l vi phm và xi1 12 trách nhim cüa các tO chrc, cá nhân lien quan khi vi 
pham trong linh virc giao thông vn tâi. 

4. Phông Thârn djnh và Quàn 1 cht lugng cOng trInh giao thông: Chü tn 
tuyen truyên, phô bien, giáo dic pháp lut ye quàn l, bào dam chat luçmg thi 
cong cong trInh giao thông; thâm djnh an toàn giao thông; thi cong trên dumg 
b dang khai thác. 

5. Phông quãn l Vn tài, phuang tin và ngui lái: Chü trI tuyen tnuyn, 
phO bien các quy dnh cUa pháp 1ut ye giao thong 4n tài và các quy dnh, D 
an trong cong tác dào tao, sat hach, cap dOi, cap Giây phép lái Xe; Tham muu 
phOi hçip vth Hip hi vn tài 0 tO lam tt cong tác tuyen truyn thông qua các 
lóp tp huân cho lái Xe, nhân viên phiic vi trên Xe các quy djnh v kinh doanh 
và diêu kin kinh doanh vn tài, nâng cao chat luqng djch vii vn tài; van hóa 

ung XU cho di ngü lái Xe và nhân vien phc vi trên Xe; thçrc hin khám sic 
khoé djnh ki theo quy djnh, dóng bào hiem te, bâo hiem xâ hi...; 
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Trjnh Van Trung 

6. Phông Quân 1 Giao thông: Chü trI tuyên truyn, ph bin, giáo d'çic 
pháp 1ut giao thông drnmg thüy, quy djnh ye cong tác dâu nOi, cap phép thi 
công, quy dnh ye hành lang an toàn và kêt câu h tang giao thông; 

Can cir K hoch nay, các phông, ban, dcm vj theo chirc nãng, nhim viT 
dirge phân cong có trách nhim triên khai thirc hin và báo cáo kêt qua cOng tác 
phô biên, giáo dc pháp lut djnh 6 tháng ('trzthc ngày 25/5/2020,) và 1 näm 

(trztó'c ngày 25/12/2020) ye Van phông S dê tOng hçip, báo cáo theo quy dnh. 

Trên day là K hoach tuy,ên truyn, ph bin, giáo dc pháp lu.t näm 
2020 cüa S& GTVT Phii Th9. 

Noi nhân: 
- Bô GTVT (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Vii Pháp chê - Bô GTVT; 
-SO'Tu'pháp; 
- Länh dao  SO'; 
- Các phông, ban, dan vj thuc SO'; 
- Trang TTDT SO'; 

- Lu'u: VT, VP (P O5b) 
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