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KẾ HOẠCH 

 Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật  

năm 2022 của Sở Công Thƣơng  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 625/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân 

tỉnh Điện Biên về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên, Kế hoạch số 2   KH-HĐ B ngày 0  3 2022 của H i 

đ ng phối h p phổ biến, giáo dục pháp luật về Hoạt đ ng của H i đ ng phối 

h p phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên năm 2022  Sở Công Thương 

xây dựng Kế hoạch như sau: 

 I. Mục tiêu, yêu cầu. 

 1. Mục tiêu. 

Nhằm nâng cao chất lư ng công tác PBGDPL, góp phần tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh, 

phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục 

tư tưởng đạo đức lối sống của đảng viên, CB,CC,VC  nhằm tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, tôn trọng và chấp hành pháp luật của CB,CC,VC, 

tổ chức, cá nhân hoạt đ ng trong lĩnh vực Công nghiệp; Thương mại trên địa 

bàn toàn tỉnh  

 2. Yêu cầu. 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022  phải đảm bảo thường 

xuyên, liên tục, kịp thời; thực hiện linh hoạt, đa dạng các hình thức phổ biến, 

giáo dục pháp luật  Chú trọng sử dụng Công nghệ thông tin, tận dụng các cơ h i 

tiếp cận với tổ chức, cá nhân hoạt đ ng trong lĩnh vực Công Thương  

- Tăng cường sự phối h p chặt chẽ của các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thu c các đơn vị liên quan trong hoạt đ ng PBGDPL nhằm đảm bảo trọng 

tâm, trọng điểm thiết thực chất lư ng, hiệu quả  

 II. Nhiệm vụ trọng tâm.  

1. Xây dựng Ban hành Kế hoạch  BGD L năm 2022 của Sở; văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện công tác  BGD L trong năm 2022  

2. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn và cử cán b  tham gia các lớp tập 
huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ  BGD L đối với báo cáo viên 

cấp tỉnh của Sở. Bảo đảm điều kiện về ngu n nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất 

cho công tác  BGD L thu c phạm vi, lĩnh vực quản lý  
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 3. Phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách cho cán b , công chức, 

viên chức và người lao đ ng của ngành, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã h i năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2025 của tỉnh, 

trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới thông qua năm 2021, 2022; 

các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và 

l i ích h p pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;  hỗ tr  khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu 

nại, tố cáo; an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề dư luận xã h i quan tâm hoặc cần 

định hướng dư luận xã h i; các Điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các 

nước có chung đường biên giới; Côngước, Điều ước quốc tế, các Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết; chính sách hỗ tr  người dân và 

doanh nghiệp ổn định cu c sống và phụ h i sản xuất, kinh doanh do tác đ ng 

của dịch bệnh covid-19... phù h p với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm  

- Tuyên truyền PBGDPL l ng ghép thông qua các hoạt đ ng thực thi 

nhiệm vụ công vụ: Hoạt đ ng  Thanh tra,  kiểm tra;  hoạt đ ng thẩm định cấp 

các loại giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính... 

- Tiếp tục khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả. 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

 BGD L; đổi mới n i dung, phương pháp thực hiện để nâng cao chất lư ng 

ngu n nhân lực thực hiện tốt công tác PBGDPL và duy trì thường xuyên chuyên 

mục thông tin phổ biến pháp luật chuyên ngành Công Thương; đăng tải, giới 

thiệu, cung cấp miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành công 

thương trên trang Website của Sở;  

4.   hổ biến, tuyên truyền, b i dưỡng, tập huấn  kiến thức pháp luật đối với 

các tổ chức, cá nhân hoạt đ ng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các 

quy định về hoạt đ ng thương mại điện tử; quy định đối với hoạt đ ng kinh 

doanh m t số loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hàng hóa hạn chế kinh 

doanh; bảo vệ quyền l i người tiêu dùng; xăng dầu, ch ;  quy định pháp luật đối 

với hoạt vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; an toàn thực phẩm; bảo vệ môi 

trường; hoạt đ ng sử dụng tiết kiệm năng lư ng an toàn và hiệu quả; an toàn đập 

thủy điện; an toàn điện trong nhân dân  

5. Tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  

6  Tổ chức, thực hiện các hoạt đ ng hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

năm 2022 đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với việc thực hiện các chương trình, 

đề án phổ biến giáo dục pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 

7. Thực hiện đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện theo n i dung B  tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2018/TT-BT  ngày 10 3 201  của B  trưởng B  Tư pháp  
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối h p các phòng, đơn vị trực thu c Sở tổ 
chức thực hiện n i dung Kế hoạch này; tổng h p, tham mưu Lãnh đạo Sở báo 

cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở Tư pháp theo quy định  

2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thu c Sở căn cứ Kế hoạch này, phối 

h p với Thanh tra Sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách. 

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của 

Sở Công Thương./. 

    
Nơi nhận:                                                                       
- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp (T h p); 

- Các phòng CMNV, đơn vị thu c Sở; 

- Trang Website Sở CT; 

- Lưu: VT, TTr  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Vũ Hồng Sơn  
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