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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

              Số:        /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

    Hưng Yên, ngày       tháng 01  năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

  

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên 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 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế 

hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 

2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

 - Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 

tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên, 

thuyết minh viên trong toàn Ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp 

luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm 

góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và 

hạn chế vi phạm pháp luật, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19. 

 - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng. 

 2. Yêu cầu 

 - Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) phải thực hiện một 

cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên. 

 - Nội dung PBGDPL dưới nhiều hình thức phù hợp, có hệ thống và đảm 

bảo hiệu quả thiết thực. 

 - Cán bộ kiêm nhiệm phải được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng yêu 

cầu công tác cơ bản. 
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 - Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin trong hoạt 

động PBGDPL. 

 - Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong lĩnh vực, phối hợp giữa ngành văn 

hóa, thể thao và du lịch với ngành tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong 

công tác PBGPPL. 

 - Kết hợp chặt chẽ giữa PBGPPL với tổ chức thi hành pháp luật và xử lý 

vi phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  

 - Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi triển 

khai thực hiện công tác PBGDPL. 

 II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Các quy định pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, quyền tác 

giả, quyền liên quan, phòng, chống bạo lực gia đình như Nghị định số 

45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực du lịch, Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 

2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; Nghị định 

số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Các quy định pháp luật khác 

liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của Thanh 

tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch.  

 2. Tăng cường phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành và 

có hiệu lực trong năm 2021, 2022 như: Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên 

phòng Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy…; các chính sách pháp luật dự kiến 

được Quốc hội thông qua năm 2022 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi)…Đề án 

“Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021-2025; Các chính sách, quy định pháp 

luật về chế độ, chính sách của công chức, người lao động; về hoạt động của 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết 

đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, về những thành tựu của tỉnh đạt được sau 190 

năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 thành lập đảng bộ tỉnh (1941- 2021) và 25 

năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022); về nội dung của Nghị quyết số 13-

NQ/TU ngày 8/10/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về chương trình bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

 3. Chú trọng, tập trung các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Đảng, Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thanh 
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tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân như: Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Khiếu nại… 

 III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Đối với các phòng thuộc Sở  

 - Thanh tra Sở chủ động triển khai phổ biến nội dung một số văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành và có hiệu lực từ năm 2022 tại mục II của Kế 

hoạch này; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức công tác tập 

huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của ngành có liên quan đến lĩnh 

vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tới cán bộ, công chức, viên chức 

phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm 

văn hóa và truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; công chức văn hóa-xã hội 

các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Phổ biến quy định pháp luật cho các tổ 

chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.  

 - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi đáp 

pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Biên soạn, in ấn và phát hành 

tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến pháp luật trên bản tin “Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch” của Sở phát hành hàng Quý và trên trang thông tin điện tử 

của Sở (https://sovhttdl.hungyen.gov.vn). 

 - Tham mưu tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam tại Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (9/11). 

 2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

 - Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, 

lao động tại đơn vị, tập trung vào các nội dung pháp luật thuộc lĩnh vực được 

phân công quản lý. 

 - Tổ chức Ngày pháp luật tại đơn vị (9/11). 

 - Hoàn thiện việc xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật 

trong cơ quan, đơn vị (Thư viện tỉnh). 

 - Tổ chức triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đối 

với vận động viên; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh thông qua 

chương trình học tập, đào tạo, huấn luyện (Trung tâm huấn luyện và thi đấu 

TDTT). 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua đội Tuyên truyền, 

chiếu phim lưu động tại cơ sở (Trung tâm văn hóa và điện ảnh). 
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 - Tuyên truyền PBGDPL bằng hình thức cổ động trực quan với các loại 

hình như pano, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự…trong đó tập 

trung tuyên truyền tại các điểm công cộng, khu vui chơi , giải trí, điểm sinh hoạt 

văn hóa, khu thể thao, du lịch; Lồng ghép PBGDPL với các hoạt động lễ hội, hội 

thi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại cơ sở; trong các hội thi, hội diễn văn nghệ 

quần chúng (Trung tâm Văn hóa và điện ảnh). 

 - Tham mưu tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và 

phát huy di sản văn hóa (Ban quản lý di tích). 

 - Dàn dựng các tiểu phẩm, vở kịch, tiết mục biểu diễn văn nghệ có nội 

dung tuyên truyển PBGDPL (Nhà hát chèo). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai công tác PBGDPL của cơ quan, 

đơn vị mình trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến những văn bản do cơ 

quan, đơn vị chủ trì xây dựng và các văn bản có liên quan đến chuyên môn 

nghiệp vụ; báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua Thanh tra Sở) định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và 01 năm (trước ngày 

15/11). 

 2. Giao Thanh tra Sở đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện 

Kế hoạch; làm đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch 

PBGDPL, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác này và tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Qua Vụ Pháp chế). 

 3. Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở lập dự toán, bố trí kinh đảm bảo 

cho công tác PBGDPL được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và 

Thông tư số 14/2014/TT/BTC-BTP ngày 27/1/2014 của liên Bộ Tài chính – Bộ 

Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo 

cho công tác PBGDPL./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, TTr.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

                 Đào Mạnh Huân          
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