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KẾ HOẠCH
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Bắc
Kạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp
luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Văn bản số
827/BTNMT-TĐKTTT ngày 26/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018; Thực
hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế
hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết
luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Quyết
định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật, các Điều ước quốc tế
về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; Thực hiện đúng định hướng tuyên
truyền về tài nguyên và môi trường của Bộ TN&MT, UBND tỉnh.
- Đưa quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các
quy định của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức, người lao động trong
cơ quan nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm
trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng,
quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định của pháp luật về tài
nguyên và môi trường gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
- Đa dạng hoá hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền kịp
thời, thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, qua loa.
- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tăng cường cải
cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện
các nhiệm vụ của ngành.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức
trong ngành
1.1. Nội dung trọng tâm
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- Tiếp tục tuyền truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày
30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Triển
khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Tuyên truyền về chủ trương tăng
cường cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng: Hiến
pháp 2013, Bộ Luật Dân sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Bộ Luật Hình sự
2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Ban hành Văn bản quy
phạm pháp luật 2015, Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Tố tụng hành chính
năm 2015, Luật Khiếu nại 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Tố cáo 2011
và văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng,
Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của ngành:
+ Lĩnh vực quản lý đất đai: Tập trung tuyên truyền về những đổi mới trong
chính sách pháp luật về đất đai; sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; các quy định của
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
ngày 29/9/2017 về việc Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá
XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn
diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tình hình thi hành Luật Đất đai; Chỉ thị
số 01/CT/TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng
cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tập trung
cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đơn giản hoá thủ tục cấp giấy
chứng nhận, đăng ký giao dịch bảo đảm, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất, thu hồi. bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện liên thông thủ tục
với các cơ quan liên quan… Thực hiện tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp
luật mới: Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Bắc
Kạn về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và Quyết định số
22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số
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49/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Sửa đổi, bổ
sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.
+ Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường; Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của
UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
+ Lĩnh vực khoáng sản: Tuyên truyền Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày
29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng
sản; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Thông tư số
61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
quy trình, phương pháp xác định các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai
thác thực tế; Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn; Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh ban
hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định số
04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định
phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò
khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử
dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã
đầu tư.
+ Lĩnh vực tài nguyên nước: Tuyên truyền Nghị định số 82/2017/NĐ-CP
ngày 17/7/2017 của Chính phủ về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước; Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ
TN&MT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của
nguồn nước sông, hồ; Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ
TN&MT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm
dò, khai thác nước dưới đất; Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017
của Bộ TN&MT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; Thông tư
số 47/2017/TT-BTNMT ngày 23/11/2017 của Bộ TN&MT quy định về giám sát
khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
+ Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn: Triển khai, tuyên truyền các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Khí tượng thủy văn: Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT ngày
20/11/2017 của Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí
tượng trên cao và ra đa thời tiết; Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày
20/11/2017 của Bộ TN&MT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra
khảo sát khí tượng thủy văn; Thông tư 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của
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Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực
tím; Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ TN&MT quy định
kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết; Thông tư số
42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật đánh
giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn.
+ Các quy định liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ,
viễn thám.
- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan quan trong việc tuyên truyền, phổ
biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận
quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định thương mại tự
do Việt Nam-EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á Âu,
pháp luật về cộng đồng ASEAN; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các
nước có chung đường biên giới.
1.2. Hình thức thực hiện
- Tuyên truyền miệng:
+ Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật;
+ Lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt
của cơ quan, đơn vị, các cuộc vận động của Đảng và các đoàn thể, các phong trào
thi đua trong ngành.
- Tuyên truyền bằng văn bản: Gửi văn bản pháp luật cho các phòng chuyên
môn, các đơn vị trực thuộc để triển khai đến công chức, viên chức trong đơn vị.
- Các hình thức khác:
+ Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”;
+ Thông tin các văn bản pháp luật đến công chức, viên chức trong ngành
thông qua mạng Internet, trang thông tin điện tử của ngành và của tỉnh;
+ Tiếp tục duy trì việc khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật;
+ Phát động công chức, viên chức, người lao động trong ngành tham gia các
cuộc thi tìm hiểu pháp luật do UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL
tổ chức;
+ Thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu;
+ Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan trong thực hiện phổ
biến giáo dục pháp luật.
1.3. Thời gian thực hiện
Cả năm 2018.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cho nhân dân và doanh nghiệp
2.1. Nội dung trọng tâm
- Tổ chức truyền thông, phổ biến các cơ chế, chính sách, chủ trương lớn về
tài nguyên và môi trường. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân
thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên
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nhiên. Phổ biến, hướng dẫn, tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội
– nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về
tài nguyên và môi trường.
- Các văn bản pháp luật về đất đai; khoáng sản, môi trường; tài nguyên
nước, khí tượng thủy văn.
- Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực về tài
nguyên và môi trường.
- Các văn bản khác có liên quan.
2.2. Hình thức thực hiện
- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến;
- Công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Đăng
tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thông qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, việc hướng dẫn các
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật,
các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai, giải
quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực của ngành.
2.3. Thời gian thực hiện:
Cả năm 2018.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai thực
hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; Phối hợp với
các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan
triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để nâng
cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi và tổng
hợp báo cáo lãnh đạo Sở, Bộ TN&MT, UBND tỉnh theo quy định.
2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có
trách nhiệm phối hợp triển khai các quy định của pháp luật đến công chức, viên
chức trong đơn vị theo Kế hoạch. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác
phổ biến giáo dục pháp luật theo yêu cầu.
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở, các đơn vị liên
quan chuẩn bị các tài liệu, kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật theo Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại
cơ sở; Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quy định mức chi một số khoản chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ
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biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn.
4. Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT có trách nhiệm đăng tải Kế
hoạch và các văn bản pháp luật cần tuyên truyền lên website của Sở để công chức,
viên chức, người lao động của Sở và các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết, khai thác,
nghiên cứu.
Căn cứ Kế hoạch này, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng
các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở lựa chọn hình thức
triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (p/h);
- Lãnh đạo sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
Gửi bản giấy:
- Bộ TN&MT(b/c);
- Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở (p/h);
- Lưu VT, TTr (05b).

Hoàng Thanh Oai
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