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Dà Náng, ngày Ac tháng 6 nám 2019

KE HOACH
A
A
1 nell khai thic hiçn Be an 'lang ctwng pho bien, giao dic phap luit cho
ngu'ô'i dang chap hành hInh phit tü; ngtvô'i bj áp thjng các bin pháp
tu' pháp hoc các bin pháp xü' l hành chInh, ngtrbi mó'i ra tü tái hôa
nhp cong dông, thanh thiêu niên vi phm pháp lut, lang thang co'
nhô' giai doin 2018-2021" nãm 2019
•A

A

Thrc hin K hoach trin khai D an "Tang cix?ing ph bin, giáo dic phá
lut cho ngri dang chap hành hInh phat tü; nguôi bj áp ding các bin pháp t
pháp hoc các bin pháp x1r 1 hành chInh, ngu?i mói ra ti'i tái hôa nhp cn
dông, thanh thiêu niên vi phrn pháp 1utt, lang thang co nh giai doan 201
2021" näm 2019 (sau day gçi tat là Dê an) ban hành kern theo Quyêt djnh s
2029/QD-BCA-V19 ngày28/3/2019 cüa B trtthng Bô Cong an; UBND th
phô ban hành kê ho.ch triên khai thrc hin nhu sau:
I. M1JC IMCH, YEU CAU
1. Trin khai dng b các bin pháp, to chuyn bin trong nh.n thüc và
thüc chap hành pháp 1u.t cho các dôi tung cüa Dê an; dua cong tác phô biê,
giáo diic pháp lut (PBGDPL) di vào chiêu sâu, có trQng tam, trQng diem, thi t
thirc, hiu qua, tránh hlnh thrc, gop phân phông ngira ti phm và các hành vi'
3 803/KI
Kê hoch
pham pháp 1ut khác, gop phãn thrc hin có hiu
UBND ngày 23/5/2018 cüa UBND thành phô Dà Nang và Chixong trinh p
biên, giáo diic pháp lu.t giai don 2017-2021 ban hành kern theo Quyêt djnh
705/QD-TTg ngày 25/5/2017 cüa Thu tuOng ChInh phü.
2. T chirc trin khai diing mic tiCu, yêu cu, ni dung và tin d K hoa
phu hçip dc thu cüa các nhórn dôi tuçing, thirc tin cüa t11ng ngành, doàn the a
Wa phuong.
3. Xác djnh trách nhim, nhim vii ci th cüa tl'rng Co quan, don vj; phát h y
vai trô chü dng cüa các chü the ducc giao nhim vi tuyên truyên, PBGDPL th o
kê hoach nay; ni dung, hInh thi'rc thc hin phâi thiêt thirc có hiu qua, dam b o
tiên d, hiu qua. Tang cuing si phôi hqp; lông ghép các hot dng triCn
thrc hin Dê an vi các chuong trInh, dê an khác có lien quan dê tránh tn'lng dâ
cao.
và dam bào thông nhât, tiêt kim nguôn hrc thirc hin và dt hiu
qua

so

qua

II. NQI DUNG, TIEN DO TRIEN KHAI
.A
' A
A
1. Cong
tac hu'o'ng dan, chi do, dieu hanh
a) Xây dung, ban hành k hoch, các van bàn chi do, hu'óng dan, phi h
triên khai thirc hin Dê an nàrn 2019.
- Co quan chU trI: Cong an thành ph&

- Co quan phi hcip: Sâ Tii pháp, Si Lao dng Thixong binh và Xã hi, B
Chi huy quân sr thành phô, B Chi huy B di Biên phông thành phô, Uy ba
Mt trn To quôc Vit Nam thành phô, Tôa an nhân dan thành ph& Vin kim sá
nhân dan thành phô, Uy ban nhân dan các qu.n, huyn.
- Thèci gian thrc hin: Tháng 5 näm 2019.
b) Kim tra, dánh giá, so k&, thng k& thrc hin D an.
- Co quan chü trI: Cong an thành ph&
- Co quan phi hqp: S& Tu pháp, Sâ Lao dng - Thuong binh và Xä hi, B
Chi huy quân sr thành phô, B Chi huy B di Biên phông thành phô, Uy ba
M.t trn To quôc Vit Nam thành phô, Tôa an nhân dan thành ph& Vin kiêm sá
nhân dan thành phô, U' ban nhân dan cac qun, huyn.
- Thai gian thirc hin: Qu IV, näm 2019.
2. Tip ttic t chü'c diu tra, khão sat, dánh giá nhu câu thông tin v
pháp 1ut cüa trng nhóm d6i tu'qng
Các sà, ngành, dja phuong có trách nhirn diu ira, khào sat cong tá
PBGDPL và nhu câu PBGDPL cüa các nhóm dôi tupng thuc phm vi quãn 1
giáo dic, cài tao theo quy djnh cüa pháp lut. Hlnh thirc thu thp thông tin: qu
báo cáo cüa CáC co quan, to chirc, cá nhân 1 co sâ duc giao nhim viii thrc hi
cong tác PBGDPL cho các nhórn dôi tuçng; phát phiêu kháo sat cho tüng nhó
dOi tung trong pham vi phü hqp; cci the:
a) Nhóm di tuqng là ngi.thi dang chip hành hInh phat tü, ngui bj áp din
bin pháp dua vào trung giáo dung, CO sâ giáo diic bat buc.
- Co quan thrc hin: Cong an thành ph&
- Thai gian hoàn thành: Qu III närn 2019.
b) Nhóm d& tuqng là nguäi bj áp dung bin pháp giáo dc tai xä, phuin,
thj iran, nguii dang chap hành hlnh phat Câi tao không giam giQ, quàn chê, ngu i
bj pht tü duqc huâng an treo, nguà'i du'çic hoãn chap hành an phat tü, ngu1i mu
ra tü tái hôa nhp cong dông; nguôi duçc tha tü truOc thai han có diêu ki
nguäi dugc dc xá.
- Co quan thrc hin: Cong an thành phi, Uy ban nhân dan các qi4n, huy
Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thành phô và Các thành viên cua Mt trn.
- Thii gian hoàn thành: Qu IV näm 2019.
c) Nhóm di tizçing là ngixôi bj ap diing bin pháp dua VO CO s& cai nghi
b.t buc, thanh thiêu niên vi phrn pháp lu.t, lang thang CO nhi dà duçic dua v
co s& trçl giüp x hOi.
- Co quan chu trI: Sâ Lao dng - Thucing birth và Xà hi.
- Co quan phi hgp: Cong an thành ph& UBND các quQtn, huyn.
- Thai gian hoàn thành: Qu Ill, närn 2019.
3. Rà soát, d xuãt sfra di, b6 sung hoc ban hành, sfra dEi, ho su g
theo thãm quyên các quy dlnh có Lien quan den cong tác PBGDPL thu' c
phim vi cüa Be an
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a) Di vài nhting quy djnh chung v PBGDPL cho các dM tixçing dc thu.
- Co quan chü trI: S& Tu pháp.
- Co quan phi hqp: Cong an thành ph, Sâ Lao dng - Thuong binh va X
hi, Bô Chi huy quân sr thành phô, B Chi huy b di Biên phông thành phô, U
ban M.t trn To quôc Vit Nam thành phô, Tôa an nhân dan thành phô, Vi
kiêm sat nhân dan thành phô.
- Thñ gian thçrc hin: Ca näm 2019.
b) Di vOi nhQng van bàn pháp lut quy djnh v ch d quàn 1', giáo dic
cài tao, dy nghê, ho tip tái hôa nhp cong dông dôi v&i phm than, trai viên, h9c sinh.
- Co quan chü trI: Cong an thành ph6.
- Co quan ph& hqp: B Chi huy quân sr thãnh ph& B Chi huy b di Biê
phàng thành phô, S& Tu pháp, Si Lao dng - Thuong binh và Xâ hi, Uy ba
Mt tr.n To quôc Vit Nam thành phô, Tàa an nhân dan thành phô, Vin kiêm sá
nhân dan thành phô.
- Thai gian thirc hin: Ca nàm 2019.
c) D& vói các van bàn pháp lut quy djnh vic quân 1, dy ngh& giüp d
ngui bj áp ding bin pháp dua vào Co sâ cai nghin bat buc, thanh thiêu niêi
vi pham pháp lut, lang thang co nh dä duçc dua VàO co sa trçi giüp xa hi.
- Co quan chCi tn: Sâ Lao ding - Thuong binh và Xä hi.
- Co quan phi hcrp: Cong an thành ph& S Tu pháp, Uy ban Mt trn T
quôc Vit Nam thành phô, Tôa an nhân dan thành phô, Vin kiêm sat nhân dâ
thành phô.
- Thai gian thirc hin: Ca näm 2019.
4. Di mtri, da ding hóa các hlnh thfrc phü hçp vri dc dim cüa tan
nhóm dôi tu'Q'ng, bão dam cong tác PBGDPL dt hiu qua cao, dung dlnh htró'n
Lira chQn, áp ding hInh thi'rc PBGDPL phü hqp vâi ti.'rng nhórn di tuçin
ttrng thai diem, dja bàn; tang cu?ng st'r dung hInh thüc tuyên truyên, PBGDP
trirc tiêp, tu van pháp 1ut; thông qua phuong tin thông tin dai chüng ià rn
diing cong ngh thông tin; cap phát tài 1iu cho dôi tuqng vâi ni dung ngãn g
dê hiêu, có tInh tnirc quan cao (pa - no, áp phIch, bang, dia hInh, ta roi, ta gap) v
các chuyênmvc, chixong trInh phát thanh, truyên hInh, mng xâ hi; các ho.t
dng tp the ô khu dan Cu, CáC hi... dê ni dung can tuyên truyên, phô biên dê
duqc vâi nhiêu dôi tircrng.
- Co quan thrc hin: Cong an thành ph& B Chi huy quân sir thành ph& B
Chi huy b di Biên phông thành phô, Sâ Tu pháp, S& Lao dng - Thixong bi
và Xã hi, S& Thông tin và Truyên thông, Uy ban Mt trn To quôc Vit Na
thành phô và các thành vien cüa Mt trn, Tôa an nhân dan thành phô, Vin kiêri
sat nhân dan thành phO, Uy ban nhân dan cac q4n, huyn.
- Thai gian thrc hin: Ca nàm 2019.
5. Xây thyng, hQc tp và nhãn rng các mO hlnh diem v phô bin, g
dye pháp lu@ cho các dôi tu'qng cüa D an
Các sâ, ngành, dja phucing t chirc nghiên cru, áp dung mô hInh dim t
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các dcin vj, dja bàn con nhiu khó khän trong PBGDPL d tp trung khc phv.
nhüng ton ti, hn chê, nâng cao hiu qua cong tác PBGDPL. To chirc trao dôi
kinh nghim, phô biên nhüng mô hInh giáo diic pháp 1ut dt hiu qua ti các de
vj, Co s& phü hqp vói dc diem trng nhóm dOi tu'qng cüa DC an.
- Co quan thirc hin: Cong an thành ph& B Chi huy quân sr thành ph& B
Chi huy b di BiCn phOng thành phô, S& Lao dng - Thuong binh và X hi, U
ban Mt trn To quôc Vit Narn thành phô và các thành viên cüa M.t trtn
UBND cáo qun, huyn.
- Thai gian thrc hin: Ca näm 2019.
6. Biên son tài 1iu pháp Lut, in, cp phát t?r gap, tôr ro'i pháp 1ut, tà
Iiu nghip vti PBGDPL phic vtl cOng tác tuyên truyên, PBGDPL thu
phim vi cüa DC an
Trên co si quy djnh cüa Lut PBGDPL và các van bàn pháp lu.t có lie
quan den dôi tung cüa DC an, các sO, ngành, dja phuong hoàn thin vic biC
son, in, cap phát tài 1iu, tO roi, tO gap pháp 1ut, bang, dia hInh; xây dmg tie
phâm pháp lut, phát hành rng rài vói sO hrqng phü hgp yêu câu thirc te den cá
don vj, dja phucing dê lam tài 1iu tuyên truyên, PBGDPL.
- Co quan thrc hin: Cong an thành ph; SO Lao dng - Thuong binh và X
hi, SO Thông tin và Truyên thông, SO Tu pháp, B Chi huy quân sir thành ph
B Chi buy b di Biên phOng thành phô, Uy ban Mt trn To quôc Vit Na
thành phô Va các thành viên cüa Mt tr.n, TOa an nbân dan thành phô, Vin kiê
sat nhân dan thành phô, UBND cáo qun, huyn.
- ThOi gian thrc hin: Ca näm 2019.
7. Xây dirng các chuyên mic v PBGDPL cho các di tu'Q'ng cüa D a
trên các phu'ong tin thông tin d*i chüng, gãn vói t'ng ding cong ngh thôn
tin.
- Co quan thrc hin: Cong an thãnh ph& SO Tu pháp, SO Lao dng Thuong binh và XA hi, SO Thông tin và TruyCn thông, Uy ban Mt trn TO qu.
Vit Narn thành phô và các thành viên cüa Mt trn, Uy ban nhân dan cáo qui,
huyn.
- ThOi gian thrc hin: Ca nam 2019.
D
8. T churc các cuc thi tim hiu pháp 1ut cho các di ttrng cüa
bang nhiCu hinh thfrc
Can cr yêu cu thrc t, các sO, ngành, dja phuong 1p k hoch t chüc c c
cuc thi tim hiêu pháp lut cho cáo dôi tixqng cüa Dê an, trong do, chii trQng v o
nhthg van bàn pháp lut có lien quan trirc tiêp dCn dôi tuqng vOi hInh thüc p i
hqp, thiCt thçrc, sinh dng thu hut dông dào ngtthi tham gia; vic to chrc cuc
phài tiêt kim, hiu qua.
- Co quan thrc hin: Cong an thânh ph& SO Lao dng - Thuong binh và a
hi, SO Tu phap, B Chi huy quân sir thành phô, B Chi huy b di Biên phO i g
thành phO, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thành phô và các tbành viên c a
Mt tr.n, Uy ban nhân dan cáo qun, huyn.
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- Tho'i gian thirc hin: Ca näm 2019.
9. To chü'c tp huñ, bi du'Ong cho chü the thij'c hin cong tác ph
biên, giáo diic pháp Iut
Mo'i Báo cáo viên cOa các bO, ngành Co lien quan d tp hun, bi dixo'ng
cho các chü the thirc hin cong tác tuyên truyn, PBGDPL trên dja bàn thành ph.

- Ca quan thrc hin: So' Ttr pháp, Cong an thành ph& So' Lao dtng - Thuang
binh và X hi.
- Tho'i gian thirc hin: Ca nàm 2019.
10. Rà soát nhu cu vtrang bj, co s& vt cht phijc vv thrc hin D an
dâu tu' có trçng diem, tiêt kim, hiu qua
: Ca quan thirc hin: Cong an thành phd, So' Lao dng - Thuang binh va X
hi, Uy ban nhân dan các qun, huyn.
- Tho'i gian thirc hin: Ca näm näm 2019.
11.Khuyn khIch, huy dng siy tham gia cüa các doàn the, t chüc
trong phô biên, giáo diic pháp lut cho các dôi ttrqng cüa Be an
Các so', ngành, dja phixang tIch circ huy dng, tao diu kin thun l?i cho các
doàn the, to chic, doanh nghip; ngLrà'i CO uy tin trong cong dOng, tham gia
PBGDPL cho các dôi ttxcng cüa Dê an thông qua các chuang trInh phô biên, ti.r
van pháp 1ut, tu van tam 1, tu van, h trq vic lam, cung cap tài Iiu, trang thiêt
bj phic vi phO biên, giáo diic pháp 1ut,... theo quy djnh cüa pháp luat, phü hap
vo'i diêu kin cUa tà'ng ca so', da phi.rcing.
- Ca quan thirc hin: Cong an thành pM, So' Lao dng - Thirang birth và Xã
hi, Uy ban nhân dan các qun, huyn.
- Tho'i gian thtrc hin: Ca näm 2019.
III. TO CHC THVC HIN
1. Cáo so', ngành, üy ban nhân dan các qun, huyn có trách nhim xây
dirng Kê hoach to chrc thirc hin các ni dung, nhim vii thrçic phân cong trong
Ke hoach; hang näm báo cáo kêt qua thirc hin ye UBND thành phO (qua CATP
dja chi email: catpdanang.gov.vn) truo'c ngày 10 tháng 11, dê tong hap, báo
cáo Thu tuàng ChInh phü.
2. So' Tài chInh dam bão kinh phi tir ngMn ngân sách thành pM hang näm
theo quy djnh, dê phiic vli triên khai thirc hin De an.
3. Cong an thành pM pMi hçip vâi các các so', ngành, Uy ban nhân dan các
qun, huyn to chic triên khai thrc hin hiu qua cáo ni dung trong Kê hoach nay.
TM. UY BAN NHAN DAN
Ký bởi: Ủy ban nhân dân
CHU TICH
thành phố Đà Nẵng
Email:
vanthuubnd@danang.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Đà
Nẵng
Hu3'nh D(rc
Tho'.
Ngày
ký: 11-06-2019

Ncrinlz?In:
- B Cong an (dê báo cáo);
- Các Sâ, ban, ngành, hOi, doan, the TP ('dé thicc
hin);
- UBND các qun, huyn (dê thyv hin);
- Lixu: VT, NC, CATP.
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