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KẾ HOẠCH 

Xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên Quý III năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021; nhằm tiếp tục nâng cao 

chất lượng ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên, Sở Tư pháp (cơ quan Thường 

trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) xây dựng Kế hoạch 

xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên Quý III năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Bảo đảm ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên Quý III năm 2021 được 

xuất bản theo kế hoạch, đúng kỳ hạn; góp phần truyền tải nhiều thông tin về 

hoạt động Tư pháp gắn với các hoạt động chính trị của tỉnh, của ngành và những 

nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật thiết thực đến với người đọc. 

- Ấn phẩm được phát hành đẹp về hình thức trình bày; nội dung tin, bài 

phong phú, đảm bảo tính thời sự và phù hợp với thời điểm phát hành ấn phẩm.  

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG 

1. Chủ đề Bản tin Tư pháp Quý III năm 2021 là: "Tư pháp Điện Biên 

tích cực hưởng ứng 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945 -28/8/2021); kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021). 

2. Nội dung: Bản tin Tư pháp Quý III năm 2021 gồm các mục sau: 

2.1. Chuyên mục “Pháp luật và đời sống”: Nội dung cơ bản là các bài 

viết, hình ảnh, hoạt động tiêu biểu trong thực hiện và tuyên truyền phổ biến pháp 

luật; triển khai công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, 

đơn vị nhằm tích cực hưởng ứng 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 

Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2021); kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) và các các hoạt 

động thiết thực của tỉnh, của ngành tại các cơ quan, đơn vị. 

- Số lượng: 14 - 16 trang, trong đó: 

+ Số bài: 3 - 5 bài (2 - 3 trang/bài); 

+ Số tin: 3 - 5 tin (1 - 2 trang/tin). 

2.2. Chuyên mục “Thông tin pháp luật”: Giới thiệu nội dung cơ bản 

của một số văn bản pháp luật mới ban hành trong quý II, III năm 2021. 

- Số lượng: 8 - 10 trang gồm 3 - 5 bài (2 - 3 trang/bài). 
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2.3.  Chuyên mục "Tư vấn pháp luật": Gồm những nội dung hỏi đáp 

pháp luật liên quan thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

- Số lượng: 1 - 3 trang gồm 2 - 3 mục (1 - 2 trang/mục). 

2.4. Chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh": Nội dung cơ bản là các bài viết, hình ảnh, hoạt động tại các cơ quan, 

đơn vị; những mẩu truyện hay và ý nghĩa về về việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh của công chức, viên chức, người lao động. 

- Số lượng: 1 - 3 trang, gồm 2 - 3 mục (1 - 2 trang/mục). 

2.5. Chuyên mục "Diễn đàn": Gồm các bài viết về những đóng góp của 

các Ngành, địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

của Ngành Tư pháp, trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, 

cải cách tư pháp; các gương sáng Tư pháp, điển hình tiên tiến trong ngành Tư 

pháp và những nội dung liên quan đến hoạt động chính trị trong năm 2021. Các 

bài viết tuyên truyền cho công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng về 

tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại cũng như nỗ lực quyết tâm của các cấp, 

các ngành trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Số lượng: 10 - 12 trang gồm 3 - 5 bài (2 - 3 trang/bài). 

3. Thời gian thực hiện: 

- Nhận bài viết từ các Phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, cộng tác 

viên: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 08/9/2021. 

- Biên tập tin, bài; thiết kế ma két, biên tập kiểm duyệt nội dung: Hoàn 

thiện trước ngày 17/9/2021.  

- Thời gian trình Phó Giám đốc Sở phụ trách nội dung: Ngày 20/9/2021. 

- Thời gian trình Giám đốc Sở: Ngày 23/9/2021.  

- Thời gian chỉnh sửa và làm bản bông tại đơn vị in: Từ 25/9/2021 đến 

28/9/2021. 

- Thời gian in ấn và phát hành: Từ 28/9/2021 đến 30/9/2021. 

4. Số lượng: 

- Số trang: từ 40 đến 48 trang. 

- Số lượng ấn phẩm phát hành: 250 cuốn. 

5. Kinh phí tổ chức: Bao gồm in ấn phẩm; công biên tập; tiền nhuận bút; 

tem, túi đựng và chi phí phát hành. Nguồn kinh phí thực hiện việc xuất bản ấn 

phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên được đảm bảo từ nguồn kinh phí Phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2021 căn cứ vào Hợp đồng in ấn phẩm và quy định hiện 

hành về chế độ nhuận bút, xây dựng Bản tin Tư pháp.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện việc đặt bài, biên 

tập, xây dựng maket ấn phẩm và trình Lãnh đạo xem xét, phê duyệt; phối hợp 

với đơn vị in trong việc hoàn chỉnh nội dung ấn phẩm.  

2. Văn phòng Sở phối hợp thực hiện lập hợp đồng in ấn, đảm bảo kinh 

phí, hỗ trợ cấp phát ấn phẩm; Các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ 

kế hoạch, chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu viết tin, bài đảm bảo chất lượng, 

phản ánh toàn diện lĩnh vực quản lý. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp quý III 

năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên./. 
Nơi nhận: 
- Các ngành thành viên HĐPH PBGDPL; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Cộng tác viên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 
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