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UBND TỈNH AN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số: 484 /KH-SYT                                 An Giang, ngày  27 tháng 02 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2020 với những nội dung chính như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tăng cường thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật 

hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường hiệu 

quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế. Trên cơ sở đó, tiếp tục nhân rộng các mô 

hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung phổ biến giáo dục phát luật cho công chức, viên chức, người lao 

động ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp. 

- Đổi mới công tác PBGDPL theo hướng chú trọng đến đối tượng đặc thù 

trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật địa phương và đơn vị. 

- Triển khai thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, thiết 

thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng và 

Nhà nước về công tác PBGDPL; nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng 

cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020. 

II. Các nhiệm vụ cụ thể 

1. Tổ chức triển khai: 

- Định kỳ tổ chức sinh hoạt, phổ biến các văn bản luật mới ban hành hoặc 

theo chuyên đề (của Bộ Y tế) cho cán bộ công chức Sở Y tế và các cán bộ làm 

công tác phổ biến văn bản pháp luật tại các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lồng ghép phổ biến trong các buổi họp giao ban, sinh hoạt các ngày lễ lớn, 

sinh hoạt Chi bộ,… 

- Kết hợp với các phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế tổ chức Hội nghị 

triển khai chuyên đề về các văn bản Luật thuộc lĩnh vực y tế. 
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2. Phương pháp thực hiện: tuyên truyền miệng và phát tài liệu. 

- Phối hợp với các báo cáo viên của Hội đồng PBGDPL tỉnh để triển khai; 

- Báo cáo viên của đơn vị triển khai các văn bản luật đã được tập huấn của 

Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức. 

- Các chuyên viên của Sở Y tế triển khai các văn bản QPPL của Bộ Y tế. 

3. Thời gian thực hiện:  

 Định kỳ vào tuần cuối tháng. Tùy theo tình hình công tác của đơn vị khi cần 

tập trung cho các đợt công tác giám sát, kiểm tra ở cơ sở thì có thể thay đổi thời 

gian thực hiện, nhưng phải đảm bảo triển khai đầy đủ các văn bản luật theo hướng 

dẫn của tỉnh và của Bộ Y tế (Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; Công ước của Liên Hiệp quốc về phòng chống tham nhũng, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, pháp luật về Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, Pháp luật về an toàn giao thông, Luật Phòng cháy, 

chữa cháy... Các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua và các 

văn bản pháp luật quan trọng khác có liên quan đến lĩnh vực y tế).  

4. Đối tượng tham dự: tất cả Cán bộ công chức của Sở Y tế, các đơn vị y tế 

trực thuộc tuyến tỉnh, huyện, thị, thành phố (tùy theo yêu cầu cần phổ biến). 

5. Kinh phí: Sử dụng kinh phí của Sở Y tế, Văn phòng sở dự trù kinh phí để 

thực hiện theo quy định. Đối với các đơn vị y tế trực thuộc sử dụng kinh phí của đơn vị. 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng Sở Y tế phối hợp với cán bộ pháp chế của đơn vị tổ chức thực 

hiện theo kế hoạch, phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ và liên hệ với Báo cáo 

viên của tỉnh khi có yêu cầu. 

- Lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc có kế hoạch tổ chức phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại đơn vị và tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham dự đầy đủ 

các buổi sinh hoạt, phổ biến pháp luật do Sở Y tế tổ chức. 

- Các đơn vị y tế trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế định kỳ 

báo cáo 06 tháng (trước ngày 10/6) và báo cáo năm (trước ngày 20/11) để tổng hợp 

báo cáo về Bộ Y tế và Hội đồng PBGDPL của tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PBGDPL tỉnh; 

- Văn phòng Bộ Y tế; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng, ban Sở Y tế; 

- Các Đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTra. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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