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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật 

của người dân” trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) huyện Trùng Khánh thực hiện Đề án “Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Trùng Khánh và Kế 

hoạch số 60/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Trùng 

Khánh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.  

UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh (gọi tắt là Đề án) năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 265/KH-

UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh (Kế hoạch số 265/KH-UBND). 

- Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Đề án đến cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù 

hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần 

thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung tại Kế hoạch số 265/KH-

UBND và các nhiệm vụ khác có liên quan của Hội đồng PHPBGDPL; 

- Các hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, 

phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện; 

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề 

án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương 

để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 

II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung 
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a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 

2023; hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Đề án 

Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.  

Đơn vị phối hợp: các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

Thời gian thực hiện: quý I năm 2023. 

Sản phẩm: kế hoạch của UBND huyện được ban hành. 

b) Bảo đảm các nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế 

hoạch số 265/KH-UBND 

Đơn vị chủ trì: các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2023. 

Sản phẩm: các nhiệm vụ được thực hiện. 

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án tại Kế 

hoạch số 265/KH-UBND  

Đơn vị chủ trì: các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

Đơn vị phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2023. 

Sản phẩm: các nhiệm vụ được thực hiện. 

3. Truyền thông phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp 

luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm 

hiểu pháp luật của người dân trên phương tiện thông tin đại chúng 

Đơn vị chủ trì: các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2023. 

Sản phẩm: các chương trình truyền thông phổ biến phát sóng, đưa tin trên 

các phương tiện phát thanh, truyền hình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.  

2. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai các hoạt 

động được phân công tại Kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện (tổng hợp 

chung trong báo cáo công tác Tư pháp) về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện 
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Trùng Khánh (gọi tắt là Đề án) năm 2023. Căn cứ nội dung kế hoạch, các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:  
- HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 
- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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