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KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Thực hiện Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ
VHTTDL về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành
VHTTDL năm 2021; Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2020 của
Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021;
Sở VHTTDL tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục và theo
dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng
cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của Sở;
Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
cho cán bộ, công chức, viên chức 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, du
lịch và gia đình nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ
cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật;
Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành
chính nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong
các quy định về xử lý vi phạm và các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình,
thể dục thể thao và du lịch, góp phần đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh,
thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa.
2. Yêu cầu
Công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật phải thực hiện
một cách đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và lồng ghép 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” gắn với phong trào xây
dựng nông thôn mới;

Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, đặc biệt là sự
phối hợp giữa ngành văn hoá, thể thao và du lịch với ngành tư pháp, các cơ
quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL;
Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý
vi phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 104/KHUBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “tuyên truyền phổ biến
pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính đa dạng, phù hợp, có hệ thống, khách quan, công khai,
minh bạch và đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng
trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong những năm qua;
Tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các phòng Quản lý nhà
nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở
VHTTDL với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phổ
biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật tránh trùng lặp, chồng chéo.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
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, đặc biệt là các nội dung
liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Thời gian thực hiện: Cả năm
Đơn vị thực hiện: Các phòng quản lý nhà nước (QLNN), đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.
2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến
lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch
Thời gian thực hiện: Cả năm
Đơn vị thực hiện: Các phòng quản lý nhà nước (QLNN), đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó:
- Các phòng quản lý nhà nước phối hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
triển khai tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao,
du lịch và gia đình như: Luật Thư viện, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ,
Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể
dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; các quy định của Chính phủ về: hoạt
động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; về xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; điều kiện
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kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Đề án
“Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và
hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025”; 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;
- Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì triển khai thực hiện
tuyên truyển, phổ biến pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước và gia đình.
- Thanh tra chủ trì triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật
Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi
phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số
158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số
28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định
số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP; Nghị định số
167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ
nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định
số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP; Nghị định số
45/2019/NĐCP ngày 21/5/2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.
3. Tiếp tục theo dõi tình hình thực thi các quy định pháp luật trong
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính
Thời gian thực hiện: Cả năm.
Đơn vị thực hiện: Các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực
hiện theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó:
- Phòng Quản lý Văn hóa chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
và Triển lãm tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Thư viện tỉnh tham
mưu theo dõi việc thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quảng cáo, Luật Điện ảnh,
Luật Thư viện, các quy định của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn
thời trang, quảng cáo, băng đĩa hình, thư viện...
3

- Phòng Quản lý Di sản Văn hóa chủ trì, phối hợp Bảo tàng tỉnh tham mưu
theo dõi việc thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành.
- Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ trì tham mưu, theo
dõi việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn
thi hành; tổ chức lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy
ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Phòng Quản lý Du lịch chủ trì tham mưu, theo dõi việc thực hiện Luật Du
lịch và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
- Phòng Quản lý Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị sự nghiệp thể
thao tham mưu, theo dõi việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao và các văn bản quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
- Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
và phòng chống tham nhũng giao cho Thanh tra chủ trì tham mưu. Căn cứ vào
Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy
định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Công tác chỉ đạo triển khai
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành; công
tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tuyên
truyền phổ biến; tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính; tình hình vi phạm hành chính; kết quả công tác xử lý vi
phạm hành chính; kết quả áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
4. Tiếp tục triển khai rộng rãi, hiệu quả các chính sách, pháp luật mới
được ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư
pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên 2020; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư;
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Quốc hội….
Thời gian thực hiện: Cả năm
Đơn vị thực hiện: Giao các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
- Thanh tra chủ trì tham mưu triển khai và theo dõi kết quả thực hiện các
quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm
bồi thường nhà nước.
- Phòng Tổ chức - Pháp chế chủ trì tham mưu và theo dõi kết quả việc triển
khai thực hiện các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
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- Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì tham mưu triển khai và theo dõi kết
quả thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp khác chủ trì, tham mưu và theo dõi
kết quả việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về từng lĩnh vực thuộc
chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.
III. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tổ chức hội nghị, hội thảo..., triển khai bằng văn bản;
- Đăng tải các văn bản pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Sở VHTTDL,
Tạp chí VHTTDL Nam Định và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Lồng ghép trong
các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề và triển khai tủ sách pháp luật tại cơ quan;
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua hệ
thống phương tiện thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa, thể thao, đội thông tin,
chiếu phim lưu động của ngành; hình thức cổ động trực quan với các loại hình
như panô, băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép trong các hoạt động lễ hội, hội thi,
giao lưu văn hóa nghệ thuật, trong đó tập trung tuyên truyền tại các địa điểm
công cộng, điểm sinh hoạt văn hóa, khu thể thao, du lịch;
- Tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với điều
kiện thực tế.
2. Công tác theo dõi pháp luật
- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ các nguồn như: Báo
cáo của các đơn vị; thông tin, phản ánh của dư luận trên các phương tiện thông tin
đại chúng; phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch hoặc
có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật, báo cáo
Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Nam Định.
3. Công tác theo dõi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Thu thập thông tin về tình hình pháp luật;
- Thành lập Đoàn kiểm tra, theo dõi vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính (thực hiện theo quy trình cuộc thanh tra, kiểm tra);
- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;
- Xử lý kết quả theo dõi: Căn cứ vào kết quả theo dõi tình hình thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính báo cáo Bộ VHTTDL, UBND tỉnh xử lý
hoặc kiến nghị xử lý: Ban hành kịp thời văn bản quy định chi tiết; Thực hiện các
biện pháp nhằm đảm bảo tính thống nhất chính xác trong hướng dẫn áp dụng
pháp luật và trong áp dụng pháp luật.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức - Pháp chế
Phối hợp cùng Thanh tra tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung kế hoạch
này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời làm đầu mối rà soát, báo cáo
lãnh đạo Sở kết quả triển khai kế hoạch này.
2. Thanh tra
Chủ động tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột
xuất trình Giám đốc Sở và gửi các cơ quan chức năng theo quy định.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi
thi hành pháp luật theo phân cấp ngân sách hiện hành và bảo đảm cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
4. Các phòng Quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Tổ chức, triển khai có hiệu quả các nội dung kế hoạch theo chức năng,
nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục và theo dõi thi
hành pháp luật tại phòng, đơn vị mình theo định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất
theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
5. Cổng Thông tin điện tử Sở VHTTDL
Phối hợp với các phòng QLNN, công chức làm công tác pháp chế tập hợp,
đăng tải các văn bản mới lên website, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham
gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Các phòng QLNN;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCPC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng
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