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KẾ HOẠCH 

Về triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 8678/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Kế hoạch số 297/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021;  

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật theo tinh thần và nội dung nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thực chấp hành pháp luật của 

cán bộ, nhân dân và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hànhh Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021. 

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/10/2019 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong thời gian đến trên địa bàn thành phố, hướng công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cơ sở, phổ biến kịp thời và đầy đủ các nội 

dung pháp luật liên quan đến đời sống các tầng lớp nhân dân. 

- Tích cực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần thực 

hiện hiệu quả “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, và 

Chương trình “Thành phố 4 an” (An ninh trật tự - An toàn giao thông - An toàn 

vệ sinh - An sinh xã hội) nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành 

phố Đà Nẵng. 

- Kết hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho 

đội ngũ viên chức, người lao động thông qua hoạt động công vụ kết hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; gắn kết chặt 

chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án với việc tuyên 

truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan.  



- Đưa pháp luật về y tế đến với mọi người trong xã hội, đặc biệt chú trọng 

đến các đối tượng có trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về y 

tế để bảo đảm tính thực thi của pháp luật, góp phầnthự chiện đúng pháp luật, hạn 

chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bệnh viện 

phải bám sát nội dung Kế hoạch số 8678/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 297/KH-SYT ngày 

26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ VC, 

NLĐ bệnh viện. 

- Kế thừa và tiếp tục phát huy kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong những năm qua; tổng kết thực tiễn để chọn lọc nhân rộng mô hình, cách làm 

hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Tăng cường trách nhiệm của Trưởng các Khoa/phòng của Bệnh viện, bảo 

đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Khoa/phòng và các tổ chức đoàn thể bệnh viện 

trong việc triển khai kế hoạch này.  

II. NỘI DUNGTRIỂN KHAI 

1. Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp 

luật có liên quan đến lĩnh vực y tế cho CCVC bệnh viện và nhân dân, trong đó tập 

trung vào 03 nhóm chính: 

a) Nhóm 1: Các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung “ Năm khôi phục 

tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, các văn bản pháp luật liên quan đến 

đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp. 

b) Nhóm 2: Các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 

2020, năm 2021 và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế. 

c) Nhóm 3: Các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Chương trình 

“Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2021. 

Thời gian thực hiện: năm 2021. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục 

pháp luật của ngành y tế giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Kế hoạch số 

3209/KH-SYT ngày 29/11/2017 của Sở Y tế và Đề án “Tăng cường ứng dụng 

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

2021”. 

Thời gian thực hiện: năm 2021. 

3. Tiếp tục phối hợp thực hiện tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật hướng 

về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp 



luật về y tế cho các cá nhân, tổ chức có liên quan thông qua điện thoại, hòm thư 

pháp luật y tế. Khuyến khích tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao 

lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

lĩnh vực y tế. 

Thời gian thực hiện: năm 2021. 

 4. Tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) theo quy định tại Điều 8 Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức 

thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

 5. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Thông 

tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về 

Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. 

 6. Xây dựng nội dung và tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong lĩnh vực y tế phù hợp với từng đối tượng trên phương tiện thông 

tin bệnh viện. 

 7. Thực hiện sơ kết, tổng kết hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật cuối khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức cán bộ 

Phối hợp với các khoa, phòng chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch này và theo dõi, báo cáo theo quy định. 

2. Các khoa, phòng 

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát 

công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhiều lĩnh vực; Báo cáo kết 

quả thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp 

báo cáo Sở Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch về triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 

của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để báo cáo); 
- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, TCCB. 

      GIÁM ĐỐC 

                    

 

 

 

            Trần Tứ Quý 
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