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KẾ HOẠCH  
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 

------------- 

Thực hiện Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 

17/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL), nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 

của công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự và nhân dân 

trên địa bàn; góp phần ổn định môi trường làm việc, hạn chế hành vi vi phạm 

pháp luật và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. 

Đưa công tác PBGDPL trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện 

thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án trong các cơ quan Thi hành án dân 

sự tỉnh Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu 

Xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên của các cơ quan Thi hành án dân sự, gắn với việc bồi dưỡng, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao 

động và các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.  

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL. Đa dạng 

hóa hình thức, phương pháp PBGDPL, nhất là pháp luật về thi hành án dân sự, 

thi hành án hành chính phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Quán triệt trong toàn ngành về Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 



2 
 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; các mục tiêu, giải 

pháp về đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về thi hành án 

dân sự, thi hành án hành chính, trong đó chú trọng những nội dung cơ bản của 

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản mới có hiệu lực pháp luật và những nội dung cơ bản của các Bộ 

luật, Luật liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.  

- Tổ chức phổ biến các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban 

hành, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến 

các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; theo dõi thi hành án hành chính; xử phạt vi 

phạm hành chính; cải cách hành chính; phòng chống dịch bệnh, thiên tai; phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; phòng cháy, 

chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông đường bộ... 

- Tổ chức tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, tập trung cao điểm vào quá trình triển khai bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 76 năm 

Ngày thành lập Ngành Tư pháp và 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân 

sự (19/7/1946 – 19/7/2021). 

- Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

năm 2021. 

2. Hình thức truyên truyền, phổ biến 

Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố 

căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị lựa chọn 

hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới công chức, người lao 

động và nhân dân như: 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; niêm 

yết văn bản, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan. 

- Thông qua hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự và công tác phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo về thi hành án dân sự. 

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, 

văn nghệ của cơ quan và các đoàn thể.  
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- Viết, biên soạn, cung cấp tin, bài để đăng tải trên Báo, Đài của Trung 

ương và địa phương, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS, Trang thông 

tin điện tử của Cục THADS.  

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan. 

3. Kinh phí thực hiện: Theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng 

Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố có trách nhiệm quán triệt đến 

toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; chủ động triển khai các nhiệm 

vụ theo kế hoạch; đẩy mạnh các hình thức PBGDPL về thi hành án dân sự, thi 

hành án hành chính đối với đội ngũ công chức, người lao động của đơn vị và các 

tầng lớp nhân dân, nhất là đương sự và những người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan. 

 2. Định kỳ 6 tháng, 12 tháng, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, 

thành phố báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL (gắn với 

báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn), gửi về Cục Thi hành án dân sự để 

tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

3. Giao Văn phòng Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị thuộc Cục tham mưu giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Thi hành án dân sự                     để báo cáo; 

- Sở Tư pháp-CQTTHĐPHPBGDPL tỉnh         

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng thuộc Cục, Chi cục THADS  

các huyện, thành phố (để thực hiện); 

- Trang TTĐT Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Thu Hà). 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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