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2. Kế hoạch thực hiện ðề án thứ hai: xây dựng và ñẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận ñộng chấp hành pháp luật trong cộng ñồng dân cư.
Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3. Kế hoạch thực hiện ðề án thứ ba: tăng cường công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh từ năm 2006 ñến
2010.
Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.
4. Kế hoạch thực hiện ðề án thứ tư: phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư
pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán
bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Trách nhiệm thực hiện.
1. Ban chỉ ñạo triển khai thực hiện Chương trình hành ñộng phổ biến, giáo dục
pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc việc tổ chức thực hiện kế
hoạch chi tiết thực hiện các ñề án; báo cáo tình hình thực hiện theo ñịnh kỳ và ñột
xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ ñạo Chương trình 212 của Trung ương.
2. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể ñược giao chủ trì thực hiện kế hoạch chi tiết
thực hiện các ðề án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan và
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch
ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
3. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, căn cứ
vào mục tiêu, nội dung kế hoạch chi tiết thực hiện các ñề án lập dự toán kinh phí gửi
Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí vào dự toán
ngân sách hàng năm của ñơn vị.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám
ñốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Chánh Thanh tra tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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