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KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 05/STP-HĐPH ngày 12/11/2020 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc kiểm tra, tổng kết công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Sở Giao thông vận tải xây dựng kế 

hoạch tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 tại Sở như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải 

pháp trọng tâm trong Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình; Kế hoạch số 212/KH-SGTVT về việc triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 

những tồn tại, thiếu sót và đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Công tác tự kiểm tra được tiến hành toàn diện, khách quan, khoa 

học. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP 

TIẾN HÀNH 

1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp giữa các phòng, 

ban, đơn vị về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là 

PBGDPL); công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL theo quy định của Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Kết quả tổ chức hoạt động PBGDPL; tác động, hiệu quả công tác 

PBGDPL đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng, ban, đơn vị. 

Kết quả hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật nước Việt Nam năm 2020. 



- Công tác khác như: việc tổ chức, triển khai các Chương trình, Đề án 

về PBGDPL. 

- Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL tại đơn vị. 

- Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị 

(nếu có). 

(Mốc thời gian báo cáo và thống kê số liệu: Từ ngày 01/01/2020 đến 

01/11/2020) 

2. Đối tượng tự kiểm tra, thời gian thực hiện 

2.1 Đối tượng tự kiểm tra:  

Đối tượng báo cáo: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

2.2. Thời gian tiến hành 

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở qua Phòng Pháp chế - An 

toàn trước ngày 20/11/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch số 

03/KH-UBND, Kế hoạch số 212/KH-SGTVT và nội dung kiểm tra gửi báo 

cáo kết quả thực hiện về Sở đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu. 

2. Phòng Pháp chế - An toàn chủ trì tổng hợp tham mưu lãnh đạo Sở 

báo cáo công tác PBGDPL năm 2020 và kết quả tự kiểm tra công tác 

PBGDPL năm 2020 tại Sở.  

Yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, PCAT. 

                          D/02 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hanh 

 

 

 

 


		2020-11-17T09:12:08+0700


		2020-11-17T09:27:36+0700


		2020-11-17T09:27:36+0700


		2020-11-17T09:27:36+0700




