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Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến
xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 2571/KH -UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 
xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giai đoạn 
2022 - 2027 ”; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND thành phố 
Tam Kỳ về việc thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 
2027 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Kế 
hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã 
hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn 
thành phố, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
- Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là 

những nội dung phức tạp, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất 
chính sách và xây dựng văn bản QPPL thông qua các kênh thông tin, báo chí 
…đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu 
theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch 
số 2571/KH -UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Đề án 
“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giai đoạn 2022 - 2027”.

- Tạo đồng thuận xã hội đối với chính sách, quy định pháp luật cần phải 
được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của thực 
tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của 
văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu 
- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, bám sát nội dung Đề án, bảo đảm 

yêu cầu thực tiễn, tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng 
của Đề án.

- Các chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo 
văn bản QPPL tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn 
bản QPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL.
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- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai 
thực hiện; bảo đảm đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, 

phối hợp triển khai thực hiện Đề án “ Tổ chức truyền thông chính sách có tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 
2027” trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp 
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách, 

soạn thảo văn bản QPPL.
2. Tổ chức truyền thông các dự thảo chính sách bằng các hình thức phù 

hợp 
a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo xây dựng tài 

liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, 
hình thức phong phú, sinh động để đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của 
UBND thành phố, của các cơ quan, đơn vị để cung cấp thông tin dự thảo chính 
sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp 
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách, 

soạn thảo văn bản QPPL. 
b) Thực hiện truyền thông một số dự thảo chính sách văn bản QPPL có tác 

động lớn đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua 
phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên mục, đưa tin vào khung giờ 
thu hút khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách trên Đài phát thanh - 
Truyền hình thành phố theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành 
phố.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách, 

soạn thảo văn bản QPPL; Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố.
c) Phối hợp tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực 

tiếp, trực tuyến để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ 
chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật, sự đóng góp ý kiến của cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện 
các cơ quan, tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
d) Tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức 

truyền thông phù hợp khác.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.



3

3. Nội dung, thời điểm truyền thông dự thảo chính sách văn bản QPPL 
trên địa bàn thành phố

a) Tập trung truyền thông chính sách trong các dự thảo văn bản QPPL ban 
hành có tác động lớn xã hội liên quan đến các lĩnh vực như: Bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư; chính sách an sinh, xã hội; chính sách sách xoá đói giảm nghèo; chính 
sách giáo dục dạy nghề; chính sách phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; 
chính sách phát triển văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao, Chính sách thu hút đầu tư, 
… 

b) Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách: Từ khi cơ quan chủ trì soạn 
thảo văn bản QPPL lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản QPPL và đối với các dự thảo văn bản QPPL phải 
thực hiện báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
a) Phòng Tư pháp là đơn vị đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; 
có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; 
hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp kết quả thực 
hiện và đề xuất những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

b) Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường phối 
hợp triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, đảm bảo chất lượng; kịp thời phản ánh 
và đề xuất những vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi về Phòng Tư pháp để 
theo dõi, tổng hợp gửi Sở Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí được trích từ nguồn phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành 

phố.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “ Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022- 
2027” của UBND thành phố Tam Kỳ; giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo 
Kế hoạch./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- HĐPH PBGDPL thành phố;
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT,TP.        

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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