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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN QUỸ NHẤT 

 

Số: 06/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Qũy Nhất, ngày 12 tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

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

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của 

UBND huyện Nghĩa Hưng về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

 UBND TT Quỹ Nhất xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị trấn Qũy Nhất năm 2023, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trên địa bàn TT đạt chuẩn tiếp cận pháp năm 2023. 

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở tổ dân phố trên địa bàn TT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo 

dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm 

tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương  châm hướng về cơ sở, góp 

phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp  luật của cán bộ, Nhân dân.  

- Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương, của Đảng, Nhà nước 

về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tổ dân phố trên địa bàn TT đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát các nhiệm vụ được giao trong các văn bản quy 

phạm pháp luật, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của địa phương và các 

chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng, phổ biến giáo dục pháp luật 

TT; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng trên địa bàn TT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. NỘI DUNG 
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1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến năm 2023 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết, Chương  

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng 

khóa XIII, các Kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến 

lĩnh vực,  phạm vi quản lý; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần 

thứ XX.  -Tiếp tục phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, 

tập  trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật được ban hành năm 2022 

sẽ có hiệu lực trong năm 2023 như Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; 

Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ; 06 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc 

hội khóa XV Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Phòng, chống rửa tiền và các dự thảo 

chính sách, pháp luật có tác động  lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có 

liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; hỗ trợ khởi 

nghiệp; chuyển đổi số; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai, bảo 

vệ môi trường;… vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư 

luận xã hội;   

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày  

22/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày  

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, 

nâng  cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.   

- Thực hiện các nhiệm vụ Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027; 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về  nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống  tra tấn”; Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội  trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-

2027";  Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các 

chương  trình, Đề án khác theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.   

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quan điểm, nội dung chính sách, văn 

bản về cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi 

nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, 

chống cháy nổ; an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo... 
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- Tập trung tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp 

luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các quy 

định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ chính trị và phạm vi quản lý của địa 

phương. 

1.2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2023 trên địa bàn TT. 

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Tổ chức triển khai PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật 

PBGDPL, trọng tâm là học sinh; người lao động trong các doanh nghiệp; người 

khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình; người bị áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng 

nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL trên địa 

bàn TT. 

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về xây dựng, khai  thác, quản lý Tủ sách 

pháp luật, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.   

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình 

phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2022-2027, nhất là thực hiện thủ tục yêu 

cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở. 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc triển khai và đánh giá kết quả 

thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, 

nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2022-2027”. 

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



4 

 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu 

quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 

nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.  

- Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 gắn với công tác xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND TT giao cho Cán bộ tư pháp kết hợp với các ban, ngành của 

UBND TT và các đơn vị Tổ dân phố thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định 

kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tư pháp theo 

quy định. 

2. Các  ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ 

động, tích cực phối hợp với cán bộ Tư pháp để thực hiện có hiệu quả các nội 

dung Kế hoạch này. 

3. Căn cứ Kế hoạch của UBND TT và tình hình, điều kiện thực tế của địa 

phương mình, xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nội dung Kế 

hoạch đã đề ra. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND TT . 

Yêu cầu các nghành, đoàn thể các cơ sở Tổ dân phố của UBND TT, thực 

hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, 

vướng mắc báo cáo về UBND TT qua cán bộ Tư pháp- Hộ tịch để hướng dẫn, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng tư pháp ;  
- UBND, HĐND TT; 
- Các nghành, đơn vị; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Khá 
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