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KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành 

pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo 

dõi thi hành các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi hành các chính sách hỗ trợ trong bối 

cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật. 

- Công tác tự kiểm tra phải được thực hiện khách quan, nghiêm túc, chất 

lượng, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch. Kết quả tự kiểm tra phải phản ánh 

chính xác tình hình thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tình hình thi hành các chính sách hỗ trợ 

trong bối cảnh dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA 

1. Nội dung tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; 

- Tình hình và kết quả công tác PBGDPL: 

+ Củng cố, kiện toàn và hoạt động của HĐPH PBGDPL cấp huyện; 
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+ Nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền; xây dựng, quản lý và khai 

thác Tủ sách pháp luật; triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL; 

+ Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng hoạt động cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật,...; 

- Tình hình và kết quả công tác hòa giải ở cơ sở: 

+ Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về 

vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này; 

+ Củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ 

hòa giải, hòa giải viên cơ sở; tình hình và kết quả hoạt động của các tổ hòa giải; 

+ Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã 

hội trong công tác hòa giải ở cơ sở; 

- Tình hình và kết quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

+ Hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; tình hình triển khai, 

đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; 

+ Kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021… 

- Hỗ trợ nguồn lực, đầu tư kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; 

- Bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; 

- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

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

trong thời gian tới. 

2. Nội dung tự kiểm tra tình hình thi hành các chính sách hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 

- Tình hình và kết quả công tác thi hành các chính sách hỗ trợ người dân, 

người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong bối cảnh dịch Covid -19. 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành các chính sách hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trong bối cảnh dịch Covid -19 

- Tình hình tuân thủ các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người 

sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

Covid -19. 
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III. PHẠM VI VÀ THỜI KỲ TỰ KIỂM TRA 

1. Phạm vi tự kiểm tra 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Tự kiểm tra công tác PBGDPL; 

tình hình thi hành các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19. 

- UBND các xã, thị trấn: Tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tình hình thi hành các chính sách hỗ 

trợ trong bối cảnh dịch Covid-19. 

2. Thời kỳ tự kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/8/2022 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện 

báo cáo UBND huyện theo quy định. 

2. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện; gửi 

kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp huyện tổng hợp) trước 

ngày 16/9/2022. 

Trên đây là Kế hoạch Tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực 

trọng tâm liên ngành năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND huyện 

(qua Phòng Tư pháp huyện tổng hợp) để có phương án chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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