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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã 

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

giai đoạn 2022-2027’’ trên địa bàn huyện năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

giai đoạn 2022-2027’’ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027’’trên địa bàn huyện năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy 

định tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn 

vị có liên quan trong việc triển khai Đề án; góp phần nâng cao chất lượng chính 

sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu 

thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối 

tượng của Đề án. 

 - Các chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản QPPL tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây 

dựng văn bản QPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL. 

 - Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham 

gia thực hiện Đề án; bảo đảm đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả thực hiện. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2022 
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- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp (trong phạm vi, lĩnh vực được giao) 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách, 

soạn thảo văn bản QPPL 

2. Tổ chức truyên thông các dự thảo chính sách bằng các hình thức 

phù hợp 

a. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ 

động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của 

công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát 

huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích 

Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.  

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách, 

soạn thảo văn bản QPPL. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

b. Thực hiện truyền thông một số dự thảo chính sách văn bản QPPL có tác 

động lớn đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thông qua 

phương tiện thông đại chúng; xây dựng các chuyên mục, đưa tin vào khung giờ 

thu hút khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp (trong phạm vi, lĩnh vực được giao) 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách, 

soạn thảo văn bản QPPL; Trung tâm Truyền thông -Văn hóa huyện. 

c. Phối hợp tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, trực 

tuyến để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, 

người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, sự đóng góp ý kiến của cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các 

cơ quan, đơn vị. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp (trong phạm vi, lĩnh vực được giao) 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Biên soạn, cung cấp, phát hành các tài liệu chính sách văn bản QPPL có 

tác động lớn đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

4. Nội dung, thời điểm truyền thông dự thảo chính sách văn bản QPPL 

trên địa bàn huyện 

a. Tập trung truyền thông chính sách trong các dự thảo văn bản QPPL ban 

hành có tác động lớn xã hội liên quan đến các lĩnh vực như: Bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư; chính sách an sinh xã hội; chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách giáo 

dục dậy nghề; chính sách thu hút đầu tư... 
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b. Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách: Từ khi cơ quan chủ trì soạn 

thảo văn bản QPPL lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản QPPL và đối với các dự thảo văn bản QPPL phải 

thực hiện báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a. Phòng Tư pháp là đơn vị đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch 

này; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện; hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp kết quả 

thực hiện và đề xuất những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 

b. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực 

hiện Đề án có hiệu quả, đảm bảo chất lượng; kịp thời phản ảnh và đề xuất những 

vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi về Phòng Tư pháp để theo dõi, tổng 

hợp gửi Sở Tư pháp. 

2. Kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí 

trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm. 

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-

2027’’ trên địa bàn huyện năm 2022. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP (60 bản). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Lê Trọng Bình 
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