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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA HÒA 

 

       Số:      /KH-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc 

 

          Nghĩa Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

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

chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 

 

 

 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải cơ sở 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành chuẩn tiếp cận pháp luật; 

 Thực hiện kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Chư Păh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Chư Păh năm 

2022; UBND xã Nghĩa Hòa ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp thực hiện 

hương ước, quy ước 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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; Xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị 

của xã và những vấn đề nhân dân 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 ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, 

tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

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, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị - kinh tế của địa phương. 

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cáo 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. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 04-

KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan thực hiện: UBND xã. 

- Thành phần tham gia: Các cơ quan, ban ngành liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

1.2. Tổ chức thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh 

giá hiệu quả công tác PBGDPL 

- Cơ quan thực hiện: UBND xã 

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành, đoàn thể. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng tư pháp. 

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, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm 

vi quản lý của ngành, địa phương. 

- Cơ quan thực hiện : UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp : Hội đồng PBGDPL huyện; các đoàn thể liên quan. 

- Thành phần tham gia: Cán bộ, công chức; nhân dân trong toàn xã. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

1.4. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù. 

- Cơ quan thực hiện : UBND xã 

- Cơ quan phối hợp : Các tổ chức, đoàn thể liên quan. 

- Thành phần tham gia: Các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các chi hội cấp 

thôn, các đối tượng khác. 

- Thời gian thực hiện : Quý IV/ 2022. 

2. Công tác Hòa giải cơ sở 

2.1. Rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì : UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: MTTQ xã. 

- Đơn vị thực hiện: Ban công tác Mặt trận thôn. 

- Thời gian thực hiện : Cả năm 2022 
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2.2. Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Hòa giải viên cơ 

sở. 

- Cơ quan thực hiện : UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: MTTQ xã. 

- Thời gian thực hiện : Quý II/2022 

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

hiện hương ước 

3.1. Tổ chức thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Cơ quan thực hiện : UBND xã 

- Thời gian : Cả năm 2022 

3.2. Công tác rà soát, thực hiện hương ước. 

- Cơ quan chủ trì : UBND xã 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Phòng tư pháp. 

- Công chức tham mưu: Văn hóa thông tin, Tư pháp – Hộ tịch 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

- Trên cơ sở kế hoạch này, giao công chức Tư pháp liên hệ với Phòng Tư 

pháp huyện, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan triển khai thực hiện 

từng nhiệm vụ cụ thể. 

- 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 

Giao Công chức Tài chính -Kế hoạch xã bố trí kinh phí thực hiện các nội 

dung trong kế hoạch. 

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

hòa giả cơ sở năm 2022 của UBND xã. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể và các 

thôn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- UBMTTQ xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- 5 thôn, làng; 

- Lưu; VP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Thiện 
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