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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN&MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2019 
  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

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

nguyên và Môi trường  

 

Thực hiện Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về 

Triển khai 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 Bắc Kạn. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện 

nhiệm vụ “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp 

phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật 

của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Tăng cường ứng dụng công 

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

trong Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Yêu cầu 

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao 

kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước 

về phổ biến giáo dục pháp luật; khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên 

chức, người lao động trong Sở tham gia triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục 

pháp luật rộng rãi, hiệu quả; đa dạng hóa hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục 

pháp luật. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến giáo dục. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang 

Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; quản lý, khai 

thác vận hành chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

a, Nội dung hoạt động: 
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Xây dựng chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện Trang 

thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Về nội dung: Đăng tải các thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; 

tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực ngành; tài 

liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, 

giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao 

động; giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, 

lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các tài liệu phổ biến giáo dục pháp 

luật trực tuyến; các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Về kỹ thuật: Chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông 

tin điện tử Sở phải đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp 

luật, tài liệu, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật đầy đủ, kịp 

thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của 

cả nước. Thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

và trao đổi đồng bộ với Công thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của 

tỉnh. 

b, Trách nhiệm thực hiện: 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường thiết lập, vận hành Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang 

Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

c, Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, 

giáo dục pháp luật để đăng tải trên Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật 

của Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

a, Nội dung hoạt động: 

Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Sở để đăng tải, cập nhật lên Chuyên mục 

Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn. 

b, Trách nhiệm thực hiện: 

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động biên soạn tài liệu 

phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

để đăng tải và cập nhật theo quy định. 

c, Thời gian thực hiện: Hàng năm 

3. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các diễn 

đàn trực tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng khác 

a, Nội dung hoạt động: 
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- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các diễn đàn giao lưu trực tuyến. 

- Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các chương trình, sản phẩm, tài 

liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật được đăng tải trên Chuyên mục Phổ 

biến, giáo dục pháp luật của Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Kạn. 

b, Trách nhiệm thực hiện: 

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

c, Thời gian thực hiện: Hàng năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch này. Lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường quản lý, cập 

nhật thông tin lên Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin 

điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; tham mưu theo dõi, báo cáo 

theo qui định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

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

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tư Pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở ; 

- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở (t/h). 

Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT, CNTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 

 

 

 


		2019-10-25T16:05:49+0700


		2019-10-25T16:28:46+0700


		2019-10-25T16:29:01+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2019-10-25T16:29:29+0700




