
 

KẾ HOẠCH 
 

 Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

 xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020  
 

 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở, Quyết 

định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoach số 205/KH-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND huyện Triệu Phong về phổ biến giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. UBND xã xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;  hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ 

sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của 

cán bộ công chức, viên chức và nhân dân 

- Nâng cao vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

- Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công 

tác PBGDPL; Hòa giải cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục đổi mới hình thức PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị của địa 

phương và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

- Phổ biến kịp thời và đầy đủ những quy định của pháp luật mới ban hành, 

thường xuyên tuyên truyền đến các tầng lớp của nhân dân, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của xã. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng. 

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lồng ghép 

vào các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất 

lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM : 

1.Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

1.1.Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai 

đoạn 2017-2021, các Chương trình phối hợp. 
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1.2.Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật gắn với đời 

sống nhân dân, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về: khiếu nại tố cáo, phòng 

chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống ma túy, phòng 

chống cháy nổ, phòng chống “tín dụng đen”; pháp luật về đất đai, lao động, bảo 

vệ tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; bạo lực gia 

đình, bạo lực học đường; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, cải cách hành 

chính… 

1.3.Tổ chức truyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội 

thông qua, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh mới được ban 

hành. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mà dư luận xã hội quan tâm 

hoặc cần định hướng dư luận. 

1.4.Thực hiện Kế hoạch số 34/2019/KH-UBND ngày 16/10/2019 của 

UBND xã về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTG ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật trên địa bàn xã. 

1.5.Ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, duy trì hoạt động có 

hiệu quả chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin của xã. 

1.6.Tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày pháp luật  nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

1.7.Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã. 

2. Công tác Hòa giải cơ sở. 

2.1.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo;  

2.2. Phối hợp với BTTUBMTTQVN xã rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải 

viên cơ sở; hướng dẩn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. 

2.3.Thực hiện các chuyên mục, tin, bài truyền thông về hòa giải ở cơ sở. 

3. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

3.1.Tiếp tục thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

Kế hoạch số 2820/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 28/6/2017 về 

triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh. 

 3.2. Phối hợp kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm 

do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân 

theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trách nhiệm thực hiện. 

- Trên cơ sở kế hoạch này, giao công chức Tư pháp, phối hợp với Văn 

phòng UBND, Ban Tài chính, các bộ phận, ban ngành liên quan triển khai thực 

hiện từng nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các ban ngành đoàn thể cấp xã phối 

hợp thực hiện tốt kế hoạch này. 

2. Kinh phí thực hiện. 



Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí theo Luật ngân 

sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

và hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của 

UBND xã Triệu Thượng./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- TV Đảng ủy xã; 

- TTHĐND, ban Pháp chế HĐND xã; 

- TTUBMT,các ngành;  

- Các thôn,KVDC; 

- Lưu: VT, TP.                                                                                   
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH -UBND ngày   /02/2020 của UBND xã TriệuThượng) 

 

TT Nội dung văn bản pháp luật Thời gian 
Cơ quan 

chủ trì 
Bộ phận, ban, phối hợp 

1   Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia năm 2019 có hiệu lực 

từ 01/01/2020. 

Luật Đầu tư công năm 2019 có 

hiệu lực từ 01/01/2020. 

Quý I (sau 

khi huyện 

triển khai) 

UBND xã Ban Tư pháp tham mưu 

phối hợp với VPUBND, 

tài chính - kế toán 

2    Luật Chăn nuôi năm 2018 có 

hiệu lực từ 01/01/2020. 

  Luật trồng trọt năm 2019 có 

hiệu lực từ 01/01/2020. 

Luật Thư viện có hiệu lực từ 

01/7/2020. 

Quý II 

(sau khi 

huyện 

triển khai) 

UBND xã Ban Tư pháp tham mưu 

phối hợp với VPUBND, 

ban VHTT,  bộ phận 

nông nghiệp 

3 Luật sửa đổi , bổ sung một số 

điều của Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2019 có 

hiệu lực từ 01/7/2020. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của của Luật cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức năm 

2019 có hiệu lực từ 01/7/2020. 

Luật Giáo dục năm 2019 có 

hiệu lực từ 01/7/2020. 

Quý III 

(sau khi 

huyện 

triển khai) 

UBND xã Ban Tư pháp tham mưu 

phối hợp với VPUBND, 

hiệu trưởng các trường 

học trên địa bàn 

4   Luật dân quân tự vệ năm 2019 

có hiệu lực từ 01/7/2020. 

Luật lực lượng dự bị động viên 

năm 2019 có hiệu lực từ 

01/7/2020. 

 

 

Quý IV 

(sau khi 

huyện 

triển khai) 

UBND xã Ban Tư pháp tham mưu 

phối hợp với VPUBND, 

Ban chỉ huy quân sự xã 

 
Lưu ý: Đề nghị các ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm về báo cáo viên đối với những 

văn bản Luật chuyên ngành của ngành mình phụ trách. 
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