
1 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở,  

xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  

trên địa bàn huyện Tủa Chùa 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 625/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉn  

  ện    n về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở,     dựn      

p ường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tr n địa bàn tỉn    ện    n.  

UBND huyện Tủa Chùa xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

tr n địa bàn huyện n ư sau. 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

 1.1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giả  p áp được nêu 

trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của  an  í t ư về việc tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của  an  í t ư về tăn  cường sự l n  đạo của  ảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ và nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết 

định số 1521/Q -TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/Q -TTg ngày 

21/6/2021 qu  định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hộ  đồng phối hợp 

PBGDPL; Quyết định số 25/2021/Q -TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Qu  định về     p ường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý n à nước  đổi mới cách thức tổ 

chức thực hiện góp phần đưa côn  tác P GDPL   òa   ải ở cơ sở, xây dựng xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao 

nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ  N  n d n tr n địa bàn. 

2  Yêu cầu 

 2.1. Quán triệt và thực hiện đầ  đủ chủ trươn  của  ản ; qu  định pháp 

luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp    đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; bám sát nhiệm vụ được   ao tron  các văn bản pháp luật, các Nghị quyết 

của Quốc hội; chỉ đạo  đ ều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính 

quyền địa p ươn ;  ắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và 

bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của từn  cơ quan  đơn vị  địa p ươn .  

 2.2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các 

n àn  tron  côn  tác P GDPL; đề cao trách nhiệm của n ườ  đứn  đầu; phát 
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 u  va  trò t am mưu của Hộ  đồng phối hợp PBGDPL huyện  cơ quan t ường 

trực Hộ  đồng, các đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả 

công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động trong PBGDPL 

trong việc thực hiện các C ươn  trìn  p át tr  n   n  tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh tạ  địa p ươn .  

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

 1. Nhiệm vụ chung  

 1.1. Tham gia xây dựng, góp ý, hoàn thiện th  chế, chính sách về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp    đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

 a) Nghiên cứu, tham gia góp ý hoàn thiện hệ thốn  văn bản quy phạm 

pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp    đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật t eo đề nghị của cấp trên 

- Cơ quan c ủ trì: P òn  Tư p áp huyện.  

- Cơ quan p ối hợp: Các p òn   ban  n àn   đoàn t   huyện, UBND các 

xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư p áp. 

 b) Rà soát  đề xuất sửa đổi, bổ sun  các văn bản quy phạm pháp luật của 

huyện về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp    đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật phù hợp với tình hình mới  

 - T am mưu t ực hiện: Phòng Tư p áp huyện.  

- Cơ quan p ối hợp: Các p òn   ban  n àn   đoàn t   huyện, UBND các 

xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: K   có căn cứ rà soát. 

 c) Tổng kết 10 năm tr  n   a  t    àn  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

tr n địa bàn huyện  

 - Chủ trì t am mưu t ực hiện: Phòng Tư p áp huyện (t am mưu c o 

UBND huyện) trong phạm v   địa bàn quản lý.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t    u ện, 

UBND các xã, thị trấn và cơ quan  đơn vị có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: T eo  ướng dẫn của Sở Tư p áp.  

 1.2. Chỉ đạo   ướng dẫn thực hiện và ki m tra công tác PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp    đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giả  đáp n   ệp vụ, khó 

  ăn  vướng mắc trong công tác  

 a) Chỉ đạo   ướng dẫn, kịp thờ  địn   ướng tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật mới ban hành, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các 

lĩn  vực pháp luật trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện. 

 - T am mưu t ực hiện: P òn  Tư p áp huyện. 
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 - Phối hợp thực hiện: Các cơ quan  ban n àn   MTTQ  đoàn t    u ện; 

UBND các xã, thị trấn, cơ quan  đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: T ường xuyên. 

 b) Chỉ đạo H PH  u ện áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Hộ  đồng; tổ chức    m tra côn  tác P GDPL   òa   ải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tr n địa bàn quản lý  

 - Chỉ đạo thực hiện: UBND cấp huyện.  

 - T am mưu t ực hiện: P òn  Tư p áp huyện.  

 - Phối hợp thực hiện: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t    u ện; 

cơ quan  đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm.  

 1.3. Tri n khai thực hiện c ươn  trìn  bồ  dưỡn   n n  cao năn  lực, 

nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp    đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

 a) Tổ chức bồ  dưỡng kiến thức, kỹ năn  p ổ biến, giáo dục pháp luật 

t eo C ươn  trìn    un  bồ  dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 3147/Q -BTP ngày 

28/12/2018 của Bộ Tư p áp); rà soát  củng cố, xây dựn  độ  n ũ báo cáo v  n 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: Phòng Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan, ban  n àn   MTTQ và các đoàn t   

huyện; các cơ quan  đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2022.  

 b) Tổ chức bồ  dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo 

C ươn  trìn    un  c o  òa   ải viên (ban hành kèm theo Quyết định số 

4077/Q -BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp)  

 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: P òn  Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn xã.  

 - Cơ quan p ối hợp: Ủy ban MTTQVN huyện; cơ quan  đơn vị có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: Từ quý III/2022.  

 c) Tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ c o độ  n ũ cán bộ thực hiện 

quản lý  đán    á  côn  n ận cấp    đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: Phòng Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn.  

- Cơ quan p ối hợp: Văn p òn  H ND&U ND  u ện  các cơ quan  đơn 

vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2022.  

 1.4. Thực hiện các c ươn  trìn  tru ền thông về PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, cấp    đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tr n các p ươn  t ện t ôn  t n đại chúng  
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 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: P òn  Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t    u ện; 

Trun  t m Văn  óa - Truyền thanh - Truyền hình huyện.  

 - Thời gian thực hiện: Cả năm.  

 2. Nhiệm vụ cụ thể  

 2.1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật  

 a) Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ và nhân dân, bám sát 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạc  p át tr  n   n  tế - xã hộ  năm 2022 và 

nhiệm kỳ 2021-2025 của huyện; tập trung vào các luật, pháp lện   văn bản mới 

t ôn  qua năm 2021 và năm 2022; các C ỉ thị, Nghị quyết của huyện về p át 

tr  n   n  tế - xã hộ  năm 2022; các văn bản  qu  định có liên quan trực tiếp 

đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của n ười dân, doanh 

nghiệp; các qu  định pháp luật về b  n  đảo; cải cách hành chính; cả  các  tư 

pháp; phòng, chốn  t am n ũn   l n  p í  tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên 

ta ; đất đa   qu   oạch; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ mô  trường; an toàn vệ sinh 

thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông 

đường bộ; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần địn   ướn  dư luận xã 

hội; chính sách hỗ trợ n ười dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống và phục hồi 

sản xuất    n  doan  do tác động của dịch bệnh Covid-19… Tập trung tuyên 

truyền, phổ biến các lĩn  vực pháp luật gắn với: Các Chỉ thị, Nghị quyết của 

huyện về p át tr  n   n  tế - xã hộ   đảm bảo quốc phòng - an n n  năm 2022 

và   a  đoạn 2021-2025. 

 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t   

huyện, UBND các xã, thị trấn.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan t ôn  t n  tru ền thông; các cơ quan  tổ 

chức có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 b) Tr  n   a  t ực hiện các  ề án về PBGDPL:  ề án “Tổ chức truyền 

t ôn  c ín  sác  có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựn  văn bản 

quy phạm pháp luật   a  đoạn 2022-2027”;  ề án “ án    á   ệu quả công tác 

P GDPL”;  ề án “Tăn  cườn  năn  lực tiếp cận pháp luật của n ườ  d n”;  ề 

án “Tu  n tru ền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về 

nội dung của Côn  ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”.  

 - Cơ quan t ực hiện: P òn  Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t    u ện; 

các cơ quan  đơn vị có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: T ườn   u  n sau     các  ề án được ban hành.  

 c) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hộ  đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện theo Kế hoạch hoạt độn  năm 2022  
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 - Chỉ đạo thực hiện: UBND huyện.  

 - Cơ quan c ủ trì: Phòng Tư p áp huyện (t am mưu c o Hộ  đồng phối 

hợp PBGDPL cấp huyện).  

 - Cơ quan p ối hợp: Các t àn  v  n H PH. 

 - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của H PH  u ện.  

 d) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt độn   ưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam năm 2022  ắn với tổng kết 10 năm N à  P áp luật Việt Nam  

 - Cơ quan c ủ trì: Phòng Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn.  

 - Cơ quan p ối hợp: Cơ quan  tổ chức có liên quan.  

 -Thời gian thực hiện: Cả năm; cao đ  m từ n à  01/11 đến ngày 

09/11/2022.  

 e) Tiếp tục tr  n   a  Qu ết định số 14/2019/Q -TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả  

 - Cơ quan t ực hiện: P òn  Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t    u ện; 

các cơ quan  đơn vị có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: Cả năm.  

 f) Tr  n   a  t ực hiện Quyết định số 1252/Q -TTg ngày 26/9/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạc  tăn  cường thực thi hiệu quả Công 

ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban 

Nhân quyền Liên hợp quốc  

 - Cơ quan t am mưu t ực hiện: Phòng Tư p áp huyện.  

 - Cơ quan p ối hợp: Các cơ quan  ban  n àn   MTTQ  đoàn t    u ện; 

UBND các xã, thị trấn; các cơ quan  đơn vị có liên quan.  

 - Thời gian thực hiện: Cả năm.  

 2.2. Về hòa giải ở cơ sở  

 a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

 ướng dẫn thi hành  

- Cơ quan c ủ trì thực hiện: P òn  Tư pháp huyện; UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan p ối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Tòa án 

nhân dân huyện và các cơ quan  tổ chức có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 b) Phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện phong 

trào t   đua “d n vận   éo”  

-  Cơ quan c ủ trì thực hiện: P òn  Tư p áp huyện; UBND các xã, thị trấn. 



6 

 

-  Cơ quan p ối hợp: Ban Dân vận huyện; các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 c) Tr  n   a  t ực hiện và tổ chức tổng kết  ề án “N n  cao năn  lực cho 

độ  n ũ  òa   ải viên ở cơ sở   a  đoạn 2019-2022” tr n địa bàn huyện 

 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: Phòng Tư p áp huyện, UBND các xã, thị trấn;  

 - Cơ quan p ối hợp: Ủy ban MTTQVN huyện; Các cơ quan  tổ chức có 

liên quan;  

 - Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo,  ướng dẫn của Sở Tư pháp.  

 2.3. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

 a) Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo   ướng dẫn UBND các xã, thị trấn tr  n 

khai thực hiện Quyết định số 25/Q -TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ qu  địn      p ường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; T ôn  tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư p áp  ướng dẫn tr  n 

khai thực hiện Quyết định số 25/2021/Q -TT  và các văn bản  ướng dẫn của 

Bộ Tư p áp  

 - Cơ quan c ủ trì thực hiện: Phòng Tư p áp huyện, UBND các xã, thị trấn.  

- Cơ quan p ối hợp: Các p òn   ban  n àn   đoàn t   huyện; các cơ quan  

tổ chức có liên quan; 

 - Thực hiện: Cả năm.  

 b) Hướng dẫn thực hiện, thẩm định tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây 

dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới theo 

C ươn  trìn  mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mớ    a  đoạn 2021-2025  

- Cơ quan c ủ trì: P òn  Tư p áp huyện, UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan p ối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn huyện; 

các cơ quan  tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1  Phòng Tư pháp huyện: Là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện tổ 

chức quán triệt   ướng dẫn, theo dõi, ki m tra  đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 

nà  đảm bảo chất lượng, hiệu quả và nội dung yêu cầu.  

 Thực hiện tốt chức năn  t am mưu cho Hộ  đồng PBGDPL huyện lãnh 

đạo, chỉ đạo các cơ quan  đơn vị, các xã, thị trấn trong tri n khai thực hiện công 

tác P GDPL tr n địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch tập huấn kiến thức pháp 

luật c o độ  n ũ tu  n tru ền viên, hòa giải viên ở cơ sở. 

 2  Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Thủ 

trưởn  các cơ quan t uộc UBND huyện căn cứ chức năn   n  ệm vụ của đơn vị 

có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo 
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dục pháp luật của cơ quan  đơn vị mìn ; tăn  cường phối hợp với các cấp, các 

ngành tri n khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp    đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ  đột xuất công 

tác PBGDPL của cơ quan  đơn vị mình gửi về UBND huyện (qua P òn  Tư 

pháp huyện) đ  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư p áp t eo qu  định.  

3  Đề nghị các Ban của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức 

đoàn thể huyện: Phối hợp chỉ đạo các tổ chức thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch phù hợp với chức năn   n  ệm vụ, phạm vị quản lý.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tr n cơ sở Kế hoạch của UBND 

huyện và tình hình thực tế của địa p ươn      dựng Kế hoạch tổ chức tri n khai 

thực hiện côn  tác P GDPL l  n quan đến các lĩn  vực  địa bàn thuộc phạm vi 

quan lý, quan tâm bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ 

sở; nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chế độ 

báo cáo định kỳ gửi về UBND huyện (qua P òn  Tư p áp huyện) đ  tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư p áp t eo qu  định. 

Tr n đ   là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tr n địa bàn huyện 

Tủa Chùa. UBND huyện đề nghị các cơ quan  ban  n àn   đoàn t   huyện; UBND 

các xã, thị trấn tổ chức, tri n khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                           

- TT. H P GDPL tỉnh    ện Biên (Sở Tư p áp); 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. H ND  u ện; 

- L n  đạo UBND huyện; 

- Các t àn  v  n H P GDPL  u ện; 

- Các p òn   ban  n àn   đoàn t   huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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