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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

              

               Số: 383/KH-TNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

                           Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2018 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC  

PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về 

thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

25/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý năm 

2018. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ công tác của ngành. Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU: 

1. Mục đích: 

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các văn bản pháp luật 

mới do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Nghị định của Chính phủ 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác một cách sâu rộng đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực của ngành quản 

lý.  

- Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình 

hình mới. 

- Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng 

được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, tăng cường năng lực 

trợ giúp pháp lý, sự phối hợp và phát huy trách nhiệm của ngành tài nguyên và môi 

trường trong việc triển khai Luật trợ giúp pháp lý, thực hiện các hoạt động trợ giúp 

pháp lý đồng bộ, hiệu quả. 

2. Yêu cầu: 

- Nội dung tuyên truyền, PBGDPL phải bám sát đúng nội dung, tinh thần văn 

bản pháp luật, phù hợp đối tượng. Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp 

luật thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường có tác động trực tiếp đến đời 

sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; 

- Việc triển khai tuyên truyền, PBGDPL phải bảo đảm tiến độ, thời gian, có 

sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan có liên quan để phát huy hiệu quả, 

tránh trùng lắp nội dung, đối tượng. 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trực thuộc tham gia công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật;  gắn với công tác cải cách hành chính, xây dựng nền 

hành chính tài nguyên môi trường dân chủ, trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG. 

1. Nội dung: Triển khai các Bộ luật, Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông 

qua, có hiệu lực từ năm 2017 và 2018, Nghị định của Chính phủ; tiếp tục triển khai 

tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phổ biến 

thường xuyên các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan thiết 

thực đến hoạt động ngành tài nguyên môi trường. 

2. Hình thức: Sử dụng các hình thức, phương pháp tuyên truyền pháp luật 

đang phát huy hiệu quả với sự đổi mới trong cách thức thực hiện, đảm bảo tính phù 

hợp với tình hình thực tế địa phương và tính khả thi cho các đối tượng được tuyên 

truyền; biên soạn, in ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL… 

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. 

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này;  

2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

3. Chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật mới được 

Quốc hội thông qua, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh mới được 

ban hành;  

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội 

dung chính sách trong các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý; các văn bản 

liên quan trực tiếp đến cán bộ, người dân và doanh nghiệp; Văn bản về cải cách 

hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; Xây dựng nông thôn mới; Chủ trương, 

nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. 

5. Tăng cường xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp 

về PBGDPL. 

6. Đăng tải thông tin pháp luật trên các Trang Thông tin điện tử. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2018, các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp 

luật, cụ thể: 

1. Văn phòng Sở: Phối hợp với các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ Sở tập 

trung quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở 

học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; Luật việc làm. 

Thời gian thực hiện cả năm 2018. 

- Chi cục Biển và Hải đảo: Triển khai giới thiệu pháp luật về tài nguyên, môi 

trưởng biển và hải đảo; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, 
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Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018; Tập huấn nâng cao nhận thức trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới; 

Tập huấn Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư 

24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 cuả Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Thông tư 

số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Tổ chức tuyên truyền về biến 

đổi khí hậu và nâng cao nhận thức về thực hiện thỏa thuận Pari cho các sở, ngành, 

địa phương và một số doanh nghiệp; Truyền thông nâng cáo nhận thức về biển đổi 

khí hậu và năng lực ứng phó cho các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. 

Thời gian thực hiện quý I, quý II và quý III năm 2018. 

- Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản: Triển khai giới thiệu Thông tư số 

38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản. Thời gian thực hiện trong quý II năm 2018. 

- Phòng Quy hoạch giao đất: Triển khai giới thiệu Luật đất đai và trình tự, thủ 

tục giao đất cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất. Thời gian thực 

hiện trong quý II, III, năm 2018. 

- Phòng Đăng ký thống kê: Triển khai giới thiệu Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

đất đai năm 2013; Nghi định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ, 

sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai. Thời gian thực hiện quý II, quý III năm 2018. 

- Phòng định giá đất và bồi thường: Triển khai giới thiệu các Nghị định, 

Thông tư và các văn bản QPPL của Trung ương và tỉnh về định giá đất, bồi thường 

hổ trợ, tái định cư, Thời gian thực hiện trong quý II năm 2018. 

- Chi cục bảo vệ môi trường: Tiếp tục triển khai giới thiệu Luật bảo vệ môi 

trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Nghị quyết số 05 của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi 

trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thời gian thực hiện trong quý II năm 

2018. 

- Thanh tra Sở: Triển khai giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật 

khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công. Thời gian thực hiện quý II, III năm 2018.  

Các phòng, đơn vị thuộc Sở, căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của cơ 

quan xây dựng kế hoạch chi tiết đăng ký đề xuất danh mục, nội dung, thời gian thực 

hiện cụ thể gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp đưa vào lịch làm việc, chương trình 

công tác hàng tháng, hàng quý của cơ quan, của ngành và tổ chức thực hiện kịp thời 

có hiệu quả. Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở lập dự toán 

kinh phí phục vụ cho công tác này để trình Giám đốc Sở xem xét giải quyết theo 

quy định. 
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Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ 

trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch  

này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vướng mắc khó khăn cần điều 

chỉnh, bổ sung phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở, Hội đồng phối hợp công tác 

PBGDPL của cơ quan xem xét, giải quyết./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(để báo cáo); 

- Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh; 

- Sở Tư Pháp; 

- GĐ; các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Chi cục thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Lưu VT; VP Sở; T.Tra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                          

                      Võ Tá Đinh 

 

 


