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KẾ HOẠCH 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 

của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 2770/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ Giao 
thông vận tải Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải. Kế hoạch số 20 /KH-UBND ngày 
23/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật năm 2019 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 
1. Kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của 

Trung ương, của tỉnh đang có hiệu lực thi hành và các VBQPPL mới được ban 
hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành 
Giao thông vận tải (GTVT) nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa và hạn chế các 
vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và 
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong ngành GTVT và các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực 
hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ 
giữa phổ biến giáo dục pháp luật với thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp 
luật; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện quy chế 
dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công 
tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính để tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật đối với các đối tượng vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. 

4. Bám sát chương trình, nội dung phổ biến pháp luật của Bộ Giao thông 
vận tải, UBND tỉnh để triển khai thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức phù 
hợp với tình hình thực tế của cơ quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 
1. Phổ biến văn bản pháp luật  
- Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về triển 
khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 
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hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 08/KH-UBND 
ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU 
ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác 
PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 
15/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số  133/KH-UBND ngày 
24/11/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình 
hình mới và Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh thực 
hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống 
tham nhũng đến năm 2020. 

- Tập trung phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành trong năm 2018, 2019 và các văn bản về cơ chế, 
chính sách đặc thù mới ban hành của tỉnh có liên quan trực tiếp đến quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân; phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật khác 
thuộc các lĩnh vực: Đất đai; An toàn giao thông; phòng chống buôn lậu, gian lận 
thương mại; hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tội phạm; phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; xử lý vi phạm 
hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm... 

2. Phân công nhiệm vụ tuyên truyền. 
Số 
T
T 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
thực hiện  

01 Tuyên truyền về hoạt động vận tải 
trong dịp Tết. 

Phòng 
QLVT, 
PT&NL 

Phòng Quản lý 
KCHTGT; TT 
GTVT; Bến xe 
và người tham 
gia giao thông 

Tháng 1, 2 
năm 2019 

02 

Tuyên truyền văn bản QPPL về 
quản lý vận tải. đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ và các văn bản liên quan 

Phòng 
QLVT, 
PT&NL 

Văn phòng, 
Thanh tra 

GTVT, Bến xe, 
các đơn vị vận 

tải 

Thường 
xuyên 

04 Tuyên truyền các văn bản quy định 
về kiểm soát tải trọng phương tiện. 

Thanh tra 
GTVT 

Phối hợp với lực 
lượng chức 

năng liên ngành 
và chủ phương 
tiện, người điều 
khiển phương 

tiện 

Thường 
xuyên 
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05 
Tuyên truyền văn bản pháp luật về 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. 

Phòng 
QLKCHT

GT 

Văn phòng, các 
đơn vị có liên 

quan 

Thường 
xuyên  

06 

Tuyên truyền văn bản pháp luật liên 
quan đến công tác cải cách hành 
chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
Quốc phòng, an ninh, cơ quan văn 
hóa, cơ quan an toàn 

Văn phòng 
Cán bộ, công 

chức, viên chức 
thuộc Sở 

Thường 
xuyên  

07 
Tuyên truyền văn bản pháp luật về  
phòng chống tham nhũng và các văn 
bản pháp luật liên quan 

Thanh tra 
GTVT 

Văn phòng và 
các đơn vị có 

liên quan 

Thường 
xuyên  

08 

Các văn bản Luật, Pháp lệnh được 
Quốc hội, UBTV Quốc hội mới ban 
hành và các văn bản QPPL do 
HĐND, UBND tỉnh ban hành 

Văn phòng Các phòng, ban, 
đơn vị 

Thường 
xuyên  

09 

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật gửi UBND tỉnh 
và Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận 
tải (định kỳ, đột xuất). 

Văn phòng Các phòng, ban, 
đơn vị thuộc Sở 

Theo yêu 
cầu 

3. Thực hiện "Ngày pháp luật" 
- Thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 

theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tiếp tục 
thực hiện "Ngày pháp luật" theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trong 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và gắn công tác 
PBGDPL với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh". 

III. Tổ chức thực hiện 
1. Các phòng, Ban thuộc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, 

triển khai hình thức tuyên truyền phù hợp các đối tượng PBGDPL đạt hiệu quả.  
2. Văn phòng có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở đôn đốc các đơn vị trong 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 
 

   Nơi nhận:         
- Vụ Pháp chế (Bộ GTVT); 
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban CM thuộc Sở; 
- Lưu: VP, Vt.                                                 
            

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 
 

Nghiêm Văn Hải 
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