
          UBND TỈNH KHÁNH HÒA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
              Số:            /KH-STNMT                        Khánh Hoà, ngày        tháng  01 năm 2020

KẾ HOẠCH
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 
sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư TW Đảng về 

phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản luật mới ban hành; Luật phổ biến, giáo 
dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; các Quyết 
định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác 
xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ công tác của Sở; tạo sự chuyển 
biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QLNN về phổ biến, giáo dục pháp 
luật, phục vụ tốt công tác chuyên môn của Sở và ngành tài nguyên và môi trường.

4. Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng; nội 
dung, tinh thần của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bám sát các 
nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của Sở Tài nguyên và 
Môi trường.

5. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, chất lượng và 
hiệu quả. 

II. Nội dung công việc:
TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp
Thời gian Ghi chú

A. Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở
01 - Tổ chức phổ biến, giới thiệu các 

văn bản QLPL mới ban hành
- Rà soát, đánh giá hiệu quả Tủ sách 
Pháp luật thời gian qua; đề xuất giải 
pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử 

Văn phòng Sở Mời báo cáo 
viên Hội Luật 
gia; các phòng, 
đơn vị

Trong năm 
2020
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dụng, quản lý Tủ sách Pháp luật 
Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam; ngày Đại dương thế giới 
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa

- Các Sở, ban, 
ngành,UBND 
cấp huyện ven 
biển;
- Các tổ chức, 
cá nhân có liên 
quan

Tháng 3-
6/2020

Hội nghị phổ biến kiến thực về bảo 
vệ chủ quyền biển đảo và kinh tế 
biển

- Các Sở, ban, 
ngành,UBND 
cấp huyện ven 
biển;
- Các tổ chức, 
cá nhân có liên 
quan

Tháng 3-
8/2020

03

Thực hiện phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật, văn bản mới ban 
hành đối với lĩnh vực tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo trên Cổng 
thông tin điện tử và Bản tin Sở

Chi cục Biển 
và Hải đảo

Trong năm  
2020

3 - Phổ biến Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-
CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật hình thức thiết thực, 
phù hợp.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thưc 
hiên sinh hoạt Ngày Pháp luật tại cơ 
quan, đơn vị theo Chi thi sô 
33/2010/CT-UBND ngay 27/12/2010 
cua Uy ban nhân dân tinh vê viêc 
triên khai thưc hiên “Ngay phap luât” 
trên đia ban tinh.

Thanh tra Sở Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc Sở

Trong năm 
2020

4 Tập huấn chuyên môn về lĩnh vực đo 
đạc, bản đồ và Viễn thám như: Luật 
đo đạc và bản đồ; Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

Phòng Đo đạc 
bản đồ và Viễn 
thám

Cục Viễn thám 
Quốc gia

Quý III 
IV/2020
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04/01/2019 của Chính phủ Về hoạt 
động viễn thám

Phổ biến, tuyên truyền các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản mới ban 
hành liên quan đến lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường đến toàn công 
chức trong phòng

Cả năm 
2020

Tô chưc công tác phổ biến, tuyên 
truyền các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Khoáng sản; các văn bản 
pháp luật mới được ban hành về lĩnh 
vực Tài nguyên nước và khí tượng 
Thủy văn (nếu có).

Quý II-
III/2020

5

Tuyền truyền, phổ biến thích ứng, 
ứng phó với biển đổi khí hậu

Phòng Khoáng 
sản – Nuớc – 

KTTV&BĐKH

Quý 
II/2020

6 Hội nghị tập huấn về định giá đất; 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết 
định ban hành khung giá đất ổn định 
5 năm 2020-2024

Chi cục Quản 
lý đất đai  

Quý II 
/2020

7 Tập huấn các Nghị định của Chính 
phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về lĩnh vực 
đất đai

Chi cục Quản 
lý đất đai, Văn 
phòng Đăng ký 
đất đai  

Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường các 
huyện, TX, TP

Trong năm 
2020 

8 Tổ chức Hội nghị tập huấn các quy 
định mới về bảo vệ môi trường năm 
2020

Chi cục Bảo vệ 
môi trường
 

Các Sở, ban, 
ngành; UBND 
các huyện, thị 
xã, thành phố, 
các cơ sở sản 
xuất, kinh 
doanh, dịch vụ 
trên địa bàn 
tỉnh..

Quý II 
/2020

B. Tiếp tục 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 TW; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013
1 Phổ biên 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 TW; Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật và các văn bản hướng dẫn 

Văn phòng Sở Mời báo cáo 
viên Hội Luật 
gia, các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc Sở

Trong năm 
2020
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thi hành
2. Tiếp tục phổ biến, tham gia các Hội 

nghị phổ biến các quy định của Hiến 
pháp năm 2013

Văn phòng Sở Mời báo cáo 
viên Hội Luật 
gia, các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc Sở

Trong năm 
2020

C. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách 
hành chính 
1 Tập huấn các quy trình, thủ tục hành 

chính về lĩnh vực đất đai cho công 
chức, nhân viên các Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai các 
huyện, thị xã, thành phố.

Chi cục Quản 
lý đất đai, Văn 
phòng Đăng ký 
đất đai 

Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường, các 
Chi nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 

Quý 
II/2020

2 Tập huấn về nghiệp vụ tiếp nhận và 
trả kết quả tại Bộ phận một cửa  

Văn phòng Sở Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai, các Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 

Quý 
II/2020

3 Tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài 
lòng về cải cách hành chính năm 
2020

Văn phòng Sở Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc Sở

Tháng 
3/2020

D. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội 
quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 
2018 và các năm tiếp theo
1 Tổ chức góp ý, lấy ý kiến góp ý các 

dự thảo văn bản pháp luật do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, UBND tỉnh 
và các bộ ngành triển khai

Các phòng, 
đơn vị trực 
thuộc Sở

Trong năm 
2020

    

III. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Sở phối hợp với Hội Luật gia, các phòng, đơn vị phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong trong 
đơn vị theo kế hoạch. Các phòng, đơn vị được giao tổ chức học tập các Luật 
chuyên ngành cho công chức, viên chức và người lao động các phòng Tài nguyên 
và Môi trường cấp huyện và tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân tổ chức thực 
hiện theo kế hoạch.
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2. Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Phòng Kế hoạch – 
Tài chính lập kế hoạch kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, bổ sung đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp luật để phục 
vụ cho nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức và người lao 
động.

Căn cứ nội dung, yêu cầu tổ chức thực hiện của kế hoạch này, các phòng, các 
đơn vị trực thuộc Sở, triển khai thực hiện với chất lượng, hiệu quả cao, định kỳ 6 
tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh./.
Nơi nhận: VBĐT                                                                 GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp;
- Hội luật gia tỉnh KH (P/hợp);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, PCVP.
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