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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách  

có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng  

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 

2027”, UBND huyện Can Lộc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn 

huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, đảm bảo 

Đề án được triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất, hiệu quả, có chất lượng, 

phù hợp với yêu cầu tại Quyết định số 407/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.  

- Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công 

tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; tạo cơ chế, điều kiện 

để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia góp ý, phản biện trong quá trình 

đề xuất chính sách, góp phần tích cực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ 

chức thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027. 

2. Yêu cầu  

Các hoạt động của Đề án phải được triển khai, thực hiện kịp thời, có tính 

thiết thực cao; phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong quá trình thực hiện. 

II. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 

1. Mục tiêu  

a) Mục tiêu tổng quát 

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến cán bộ, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể 

chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, 

tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2022: tổ chức đồng bộ, kịp thời việc quán triệt, hướng dẫn, xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Đề án; 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội 
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thuộc phạm vi điều chỉnh của Kế hoạch triển khai Đề án được cơ quan chủ trì 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối 

với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

- Từ năm 2023 - 2027: 100% chính sách có tác động lớn đến cán bộ, cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thuộc phạm vi điều chỉnh của Kế 

hoạch triển khai Đề án được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp 

luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Phạm vi  

Kế hoạch triển khai Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn huyện, áp 

dụng đối với các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí sau:  

- Chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung bí 

mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

- Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ 

của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

- Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm 

hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách. 

- Chính sách có tác động trên phạm vi toàn huyện. 

Ngoài các tiêu chí trên, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm 

pháp luật căn cứ nội dung dự thảo chính sách hoặc dự thảo quy định, yêu cầu và 

điều kiện thực tiễn, chủ động thực hiện việc truyền thông các chính sách do 

mình tham mưu xây dựng hoặc trực tiếp ban hành. 

Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị 

trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách 

Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về sự 

cần thiết, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức 

phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và 3 

người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận 

động, khuyến khích cán bộ và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với dự 

thảo chính sách. 

2. Hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo 

chính sách 

Các phòng, ban, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL căn cứ nội dung, 

tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời thực hiện 
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việc truyền thông dự thảo chính sách; phối hợp với cơ quan nhà nước có thầm 

quyền đảm bảo các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực 

hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, 

phản hồi, phản biện xã hội để tham mưu sửa đối, bổ sung, hoàn thiện dự thảo 

văn bản QPPL. 

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật cấp huyện về truyền thông dự thảo chính sách 

Hằng năm, căn cứ vào văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền thông về 

dự thảo chính sách trên địa bàn. 

4. Nội dung truyền thông dự thảo chính sách gồm các vấn đề chủ yếu 

sau đây 

- Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính 

sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách. 

- Nội dung cơ bản của chính sách.  

- Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện 

hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau. 

- Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến cán bộ, tổ chức, doanh 

nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện (nếu có). 

5. Hình thức truyền thông  

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức truyền 

thông bằng các hình thức như: xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông; các hội 

nghị; tọa đàm; đối thoại trực tiếp; Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, xã, 

thị trấn; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; thông qua hệ thống loa truyền thanh 

ở cơ sở; các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức truyền thông phù hợp khác. 

- Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, cơ 

quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với 

các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính 

sách theo quy định. 

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo 

chính sách  

Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho 

báo cáo viên pháp luật cùng cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thuộc 

phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để thực 

hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện 

Chủ trì, chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp và cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng, thực hiện Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách 

hằng năm của đơn vị, ngành theo quy định. 
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2. Phòng Tư pháp 

Hằng năm, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền thông 

dự thảo chính sách; chủ trì triển khai truyền thông một số dự thảo chính sách 

theo phân công của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (nếu 

có). 

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; 

phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất khen thưởng 

kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này; định kỳ 

hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện kết quả thực hiện Kế hoạch. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông về dự thảo 

chính 5 sách theo quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, các phòng, ban, đơn vị và các địa 

phương tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định về phân cấp 

quản lý ngân sách. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để 

được hướng dẫn; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Phòng Tư pháp tổng hợp, 

báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

  


		Dungnt.cl@hatinh.gov.vn
	2022-06-21T14:52:24+0700


		ubcanloc@hatinh.gov.vn
	2022-06-21T15:33:47+0700


		2022-06-21T15:34:15+0700


		2022-06-21T15:34:30+0700




