UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 3358 /BC-STC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 12 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
Thực hiện công văn số 1043/STP-PBGDPL, ngày 22/10/2019 của Sở Tư
pháp tỉnh Kon Tum về việc Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện tại cơ quan, như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn nhận được sự quan
tâm sâu sát, kịp thời của Chi ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ
đạo cơ quan và các tổ chức thể đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến đến toàn
thể công chức, người lao động nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước, các văn bản, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Sở Tư pháp về những nội dung liên quan đến thực hiện phổ biến, giáo dục
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm
2019 nhằm nâng cao hiệu quả Luật PBGDPL.
Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND, ngày 31/01/2019 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh và các Kế hoạch
hướng dẫn PBGDPL Quí I, II, III, IV năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum,
Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 tại
cơ quan, nội dung kế hoạch đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, quan điểm, mục
tiêu, yêu cầu của Đảng về PBGDPL, các Chương trình, Đề án về PBGDPL Nhà
nước đã ban hành...triển khai đến toàn thể công chức, người lao động biết và
cùng thực hiện (Kế hoạch số 582/KH-STC ngày 05/03/2019)
2. Kết quả đạt được
2.1. Cũng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Sở Tài chính hiện nay có 01 Lãnh đạo của Sở làm thành viên Hội đồng
PHPBGDPL của tỉnh và 01 Phó Chánh văn phòng Sở thực hiện công tác PBGDPL
tại cơ quan;
- Công tác PBGDPL tại Sở Tài chính luôn triển khai thực hiện kịp thời, đầy
đủ và đúng với văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chức năng có liên quan.
2.2. Công tác PBGDPL

Kế hoạch và nội dung thực hiện công tác PBGDPL tại Sở Tài chính là sự
kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao thức pháp
luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm cho đội ng công chức, người lao động gắn
với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019;
tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Ngành trong tỉnh, giữa các phòng chuyên
môn trong Sở, giữa các công chức với nhau trong việc thực thi pháp luật với
mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong công tác thực thi
pháp luật, làm cho hoạt động của tổ chức cơ quan ngày càng đi vào nề nếp; góp
phần nâng cao thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, ngăn chặn các hành vi vi
phạm pháp luật; tăng cường Pháp chế xã hội chủ nghĩa và hoàn thành thắng lợi các
mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum; xây dựng đội ng công chức, người
lao động trong sạch, vững mạnh tại Sở Tài chính.
Nội dụng PBGDPL: Tập trung phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm
2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp
lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2018 như: Luật Đặc xá,
Luật Công an nhân dân; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham
nh ng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Trồng
trọt; Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Nghị
định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện
quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 18/2019/NĐCP 01/02/2019 của Chính phủ quy định về quản l và thực hiện hoạt động khắc
phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày
25/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường...Tiếp tục phổ biến
sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính
trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống và kiểm
soát ma tu ; Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng đến năm 2020; 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 Điều
ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa
thuận k kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...
Phổ biến các văn bản khác như: Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 8/3/2019
của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2019; Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh
triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nh ng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
660/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện văn bản điện tử
trong điều hành, xử l công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 496/UBND-HTKT ngày 08/3/2019 của UBND
tỉnh về việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông trên địa bàn tỉnh; Công văn số 652/UBND-NCXDPL ngày 25/3/2019 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày
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19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; Công văn số 675/UBNDKGVX ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch bệnh sởi; Công văn số 695/UBND-KGVX ngày 1/4/2019 của UBND
tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh;
Kế hoạch số 1996/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về xây dựng xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh
vực giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2443/UBND-KGVX
ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân
vận chính quyền; Công văn số 2389/UBND-HTKT ngày 16/9/2019 của UBND
tỉnh về việc tăng cường công tác quản l , mua bán và sử dụng hóa chất độc hại,
nguy hiểm và dễ cháy nổ trên địa bàn tỉnh.
Phổ biến, tuyên truyền đến công chức, người lao động Quy định số 205QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác
cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày
11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
quản l , sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia,
kho bạc nhà nước; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ
quy định quản l đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước; các văn bản của địa phương như: Kế hoạch số 2031/KH-UBND
ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ,
công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn
2019 - 2025; Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh triển
khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nh ng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2231/UBNDKTTH ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác cải
cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1410/KH-UBND ngày 07/8/2012 của
UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW
ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết quả thực hiện
Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản
hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản l nhà nước về PBGDPL; đổi mới
nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng thuộc phạm vi quản l ; chú
trọng huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.
2.3 Xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật
Chi ủy Chi bộ luôn sâu sát, kịp thời trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tập
trung triển khai Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về
xây dựng, quản l , khai thác tủ sách pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến
đến công chức, người lao động cơ quan nắm bắt nội dung và những điểm mới của
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây
dựng, quản l , khai thác Tủ sách pháp luật; với mục đích không ngừng nâng cao
hiệu quả công tác quản l nhà nước về xây dựng, quản l , khai thác Tủ sách pháp
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luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này; nâng cao giá trị
sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật tại cơ quan. (Sở Tài chính đã có báo cáo
số 3198/STC-VP ngày 29/10/2019 gửi UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện
Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về xây dựng, quản
lý, khai thác Tủ sách pháp luật)
2.4. Tổ chức thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và
các Chương trình, Đề án về PBGDPL
Sở vẫn luôn tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày
13/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn
2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh và các Đề án PBGDPL thuộc phạm vi của Chương
trình, theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.
2.5. Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2019
Sở đã triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2019 gắn với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua của
cơ quan để hưởng ứng Ngày Pháp luật.
Phối hợp thực hiện các nội dung PBGDPL có liên quan khi đơn vị liên quan
cần phối hợp thực hiện.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tài chính trong
năm 2019 đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước và các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp...; góp phần tích
cực trong việc nâng cao thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật, chủ động phòng và
chống mọi hành vi vi phạm pháp luật tại cơ quan.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NHỮNG THÁNG
CUỐI NĂM 2019 VÀ NĂM 2020
- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các kế hoạch,
hướng dẫn PBGDPL của Sở Tư pháp.
- Tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức, người lao động về thức
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ gắn với “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục phổ biến các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác
cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; các quy định pháp luật chuyên
Ngành Tài chính gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, người lao
động; các quy định về dân sự, hành chính, đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư,
thuế, an toàn giao thông, quy chế dân chủ cơ sở...
- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị sử
dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước, tài nguyên thiên
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nhiên và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước. Kiên quyết xử l theo đúng
quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí...
- Rà soát, kiến nghị cấp thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các
định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là chi tiêu ngân sách, tài
sản công.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đơn vị trong
việc sử dụng ngân sách đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, có hiệu quả và
tiết kiệm. Tổ chức công khai việc sử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản
công; công khai các nguồn vốn huy động, các quỹ có nguồn huy động đóng góp
của nhân dân; công khai việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động
khai thác tài nguyên thiên nhiên... theo quy định hiện hành.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách về thủ tục
hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân,
doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản
hướng dẫn của Trung ương, chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã đưa
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; các nguyên tắc, tiêu chí
và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn
2016-2020.
* Đối với Công tác Thanh niên cơ quan:
Chi ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo BCH chi đoàn cơ quan đẩy mạnh
phổ biến pháp luật về Luật Trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thanh
niên; Luật Giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học; Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày
16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình
nguyện của thanh niên; Luật An ninh mạng và các văn bản liên quan, như: Kế
hoạch số 2496/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực
hiện Đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh; Công
văn số 2214/UBND-KGVX ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường
thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên; Kế hoạch số
1181/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng
cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
giai đoạn 2018-2020;...Phổ biến Bộ luật lao động; Luật công đoàn; Luật khiếu
nại; Luật tố cáo; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống
bạo lực gia đình và các văn bản liên quan đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền và nghĩa vụ của đoàn viên
Công đoàn; các quy định về tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật
lao động; các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội
Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023...
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Trên đây là Báo cáo công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (Báo/cáo);
- BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang thông tin điện tử Sở (đ/t);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Tài chính
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 12/11/2019 15:09:06

U Thị Thanh
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