
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND 
 

Tam Điệp, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

 trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” 

năm 2021 trên địa bàn thành phố Tam Điệp 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”; Kế hoạch số 83/KH-UBND 

ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Tiếp tục quản lý, vận hành và duy trì hiệu quả Chuyên mục phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của thành phố. 

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, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố (Phòng Tư pháp tham mưu cho 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021). 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021. 

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chuyên mục phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên Trang thông tin điện tử thành phố 
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Tiếp tục đăng tải thường xuyên, liên tục, phong phú các tin, bài, video… 

phản ảnh hoạt động về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, văn bản pháp luật 

mới, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, 

tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, 

Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, các cơ quan, 

đơn vị liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

3. Thực hiện số hoá các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử 

thành phố 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của thành phố; 

UBND các xã, phường. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021 (theo hướng dẫn của Sở Tư pháp). 

4. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Hỏi - Đáp pháp luật về các lĩnh vực pháp 

luật người dân và doanh nghiệp quan tâm để hình thành hệ sinh thái, phát 

triển tài nguyên dữ liệu thông tin pháp luật trong quá trình thực hiện 

chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố. 

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

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021 (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp). 

5. Tổng kết việc thực hiện Đề án 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin; các cơ quan, đơn vị có 

liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư 

pháp tiếp tục đề xuất Đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn tiếp theo. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố, báo cáo 

Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định. 

 2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của thành phố, UBND các xã, phường 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch. Báo cáo 

kết quả thực về UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 05/11/2021. 
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 3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch được bố trí từ ngân 

sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước; 

sắp xếp kinh phí chi thường xuyên được giao dự toán ngân sách nhà nước hằng 

năm cho các cơ quan, đơn vị; lồng ghép với kinh phí thực hiện các chương trình, 

kế hoạch khác có liên quan đang triển khai, thực hiện trên địa bàn thành phố; các 

nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Ninh Bình; 

- CT và. các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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