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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
__________________________

_____________

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3429/QĐ.UBND
ngày 27/12/2007của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)
____________

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ về
việc tiếp tục 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 phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;
Chỉ thị số 25/CT.TU ngày 14/07/2004 của Tỉnh ủy An Giang về tăng cường sự chỉ
đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày
16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động
quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán
bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Chỉ thị số
21/2006/CT-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh v/v tăng cường vai trò lãnh
đạo của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp
đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2008 trên địa bàn tỉnh An Giang với những nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung pháp luật có liên
quan đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.
2. Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật được thể chế từ Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đảm bảo các chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống, được mọi tổ chức và nhân
dân thực hiện nghiêm chỉnh, nhanh chóng, kịp thời.
3. Đề cao tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng
cao tinh thần trách nhiệm cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành
và nhân dân.
4. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho
từng đối tượng và điều kiện kinh tế -xã hội ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

