
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, 

 chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 

 

 

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012, Luật Hòa giải ở 

cơ sở được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngàyngày 20/6/2013, Nghị 

định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Kế 

hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/01/2017 thực hiện chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật;  hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. UBND xã Kỳ Đồng ban hành kế 

hoạch thực hiện công tác Tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật , hòa giải cơ 

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn xã như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tôn 

trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, nhằm nâng cao hiệu lực 

quản lý Nhà nước, phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đạt được mục đích sống và làm việc theo 

Hiến pháp và Pháp luật. giữ dìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để đạt được mục 

đích sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.  

 - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần phải kịp thời, thường xuyên, có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các bộ luật mới được ban hành, những văn 

bản pháp luật quan trọng của cấp trên, các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp 

đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân. 

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục 

pháp luật phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ ĐỒNG 

 

 

Số: 03 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                  

Kỳ Đồng, ngày  17  tháng  01  năm 2018 



Củng cố tăng cường cơ chế phối hợp hoạt động PBGDPL, nâng cao trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để 

đảm bảo công tác PBGDPL ngày càng nề nếp, có chất lượng, hiệu quả. 

 - Gắn công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

văn hóa truyền thống và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật 

trong cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân. Phổ biến giáo dục pháp 

luật phải gắn liền với việc thực thi pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phục 

vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 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 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2017. 

 Tuyên 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 như: Bộ luật dân 

sự, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật giám sát của Quốc hội và 

HĐND, Luật trưng cầu ý dân, Luật hộ tịch, Luật tổ chức chính quyền địa 

phương;Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, đặc biệt 

những vấn đề dư luận quan tâm như: các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi sinh 

môi trường, các quy định của pháp luậ về công tác giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm trên địa bàn, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế 

dân chủ cở sở và công tác xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2017 

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội 

dung chính sách trong các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý; các văn bản 

liên quan trực tiếp đến cán bộ, người dân và doanh nghiệp; Văn bản về cải cách 

hành chính, trọng tâm là tuyền truyền sâu rộng về các quy định của thủ tục hành 



chính đến tận người dân; công tác xây dựng Nông thôn mới; một số văn bản của 

HĐND huyện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, chủ trương, 

nhiệm vụ, quan điểm về cải cách hành chính và thủ tục hành chính. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2017 

 Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác PBGDPL trong nhà trường; tăng 

cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, trọng tâm là người lao động 

trong doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật, người đang chấp 

hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường  giáo dưỡng, 

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

Cơ quan chủ trì: Các trường học trên địa bàn, các cơ quan đoàn thể cấp xã. 

Thời gian thực hiện: cả năm 2017. 

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiên toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, hòa 

giải viên ở các thôn; Chỉ đạo, hướng dẫn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ 

phổ biến giáo dục pháp luật gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này 

trong công tác PBGDPL. 

Cơ quan chủ trì: UBND cấp xã 

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2017 

 Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/ 2017. 

Cơ quan chủ trì: UBND xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể cấp xã 

Thời gian thực hiện: Tổ chức hội nghị trước ngày 9/11/2017. 

Tiếp tục hoàn thiện các nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2018 như: 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 và 

Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Quyết định 

số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Quyết định số 05/2017 

ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Văn bản số 



1343/UBND-NL1 ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn 

thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo,UBND xã cùng các ban, ngành đoàn thể cấp xã 

Thời gian thực hiện: cả năm 2017. 

 Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện hương ước, quy 

ước của các thôn. 

Cơ quan chủ trì: UBND xã 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2017. 

Tổ chức tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù và 

các đối tượng khác trên địa bàn xã. 

Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Cuộc sống luôn luôn 

biến đổi rất phức tạp và luật pháp phản ánh cuộc sống, điều chỉnh các quan hệ xã 

hội do vậy để xã hội phát triển theo một trật tự, quy luật dựa trên sự quản lý của 

Nhà nước bằng Hiến pháp và pháp luật có hiệu quả thì pháp luật phải thực sự đi 

vào cuộc sống được mỗi người dân đón nhận, hiểu và thực hiện. Công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật là yêu cầu hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với các đối 

tượng đặc thù, nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục phải phù hợp nhằm mong 

đạt được mục tiêu đề ra. Mỗi đối tượng cụ thể cần có nội dung và hình thức phổ 

biến, giáo dục phù hợp, giúp đối tượng hiểu và thực hiện được tốt. Có thể nói đặc 

điểm chung của các đối tượng đặc thù là những người có điều kiện nhận thức pháp 

luật rất hạn chế, môi trường tiếp xúc pháp luật cũng nhỏ hẹp, trong phạm vi và 

khuôn khổ nhất định. Chính đặc thù này đã ảnh hưởng tới hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đối tượng 

này cũng cần có phương pháp đặc thù riêng nhằm đạt được hiệu quả thiết thực 

  Hình thức: Tuyền truyền trực tiếp, cấp phát tài liệu miễn phí, hỗ trợ và trợ 

giúp pháp lý lưu động và khi có yêu cầu của công dân. 

Thời gian thực hiện: Tổ chức thường xuyên và cả năm 

2. Hình thức PBGDPL 

 Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, căn cứ 

vào từng loại đối tượng và điều kiện cụ thể của đơn vị để lựa chọn hình thức, biện 



pháp PBGDPL phù hợp bảo đảm hiệu quả cao nhất, trong đó chú trọng các hình 

thức sau: 

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, học tập bằng các hình thức, họp dân, 

tọa đàm, đối thoại trực tiếp. 

- Xây dựng và phổ biến theo hình thức chuyên đề đối với một số luật, lĩnh 

vực quan trọng có tính cấp bách phục vụ nhiệm vụ phát triển KT- XH, an  ninh 

quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

- Thông qua việc tổ chức thực hiện sinh hoạt “ngày pháp luật” hàng tháng, 

tổ chức ngày Lễ chào cờ đầu tháng, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, lồng ghép tuyên truyền các văn bản mới cho cán bộ, công chức và hoạt động 

hòa giải ở cơ sở để lòng ghép PBGDPL cho người dân. 

- In và cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp miễn phí cho nhân dân. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hệ thống 

loa truyền thanh của xã, thôn xóm. (đây là hình thức mang tính đa dạng hóa, phù 

hợp với nhu cầu thực tế và thường xuyên) 

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, tham gia và tổ chức lấy ý 

kiến nhân dân về các Bộ luật sửa đổi,bổ sung,  giao lưu văn hóa, văn ngệ để thu hút 

đối tượng tham gia nhằm tạo nên phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trong mọi 

tầng lớp nhân dân. 

3. Biện pháp thực hiện 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể và chính quyền 

địa phương trong việc triển khai công tác PBGDPL; nâng cao vai trò tham mưu 

của Ban chỉ đạo PBGDPL xã. 

- Thường xuyên tổ chức và tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp 

vụ nhằm nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật cơ sở. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Đăng tải các văn bản pháp luật và các hoạt động tuyên truyền 

PBGDPL lên cổng thông tin điện tử của xã. Khai thác có hiệu quả các tài liệu, bài 

viết, bài nói chuyện của lãnh đạo, các chuyên gia được đăng tải, cập nhập trên các 

thông tin điện tử của trung ương và địa phương. 



- Gắn công tác PBGDPL với công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, học tập, 

quán triệt các Nghị quyết của Đảng với việc thực hiện các cuộc vận động như: 

“toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” quyết tâm xây dựng quê hương và con người Kỳ 

Anh cởi mỡ, thân thiện “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, “xây dựng xã hội học 

tập”, đặc biệt là việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gắn 

tuyên truyền PBGDPL với việc trực tiếp vận động cán bộ, Nhân dân tự giác chấp 

hành pháp luật. 

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 

PBGDPL của các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn xã. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kiện toàn, bổ sung lại Ban chỉ đạo công tác PBGDPL  xã, phân công theo 

từng ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách, quản lí. 

2. Phối hợp thường xuyên với các tổ trưởng và tiểu ban mặt trận ở các thôn, 

trường học, cơ sở y tế…tổ chức công tác phổ biến giáo dục, pháp luật theo đúng 

chương trình đã đề ra. 

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức cho đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, đặc biệt là tầng lớp Nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính 

sách của đảng, pháp luật Nhà nước. 

4. Ban chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xã cung cấp đầu tư tài 

liệu thông tin tuyên truyền pháp luật đến từng cấp ủy, ban cán sự thôn, các tổ hòa 

giải, hòa giải viên cơ sở và các tổ liên gia, tổ tự quản trên địa bàn xã. 

5. Công chức Văn hóa tuyên truyền có nhiệm vụ truyền tải, thông báo theo 

đúng chương trình kế hoạch cho toàn thể Nhân dân. 

6. Ban tài chính- kế toán căn cứ Nghị quyết của HĐND xã tại kỳ họp thứ 5 

HĐND xã khóa VIII đảm bảo kinh phí để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền 

PBGDPL năm 2018. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn xã. Đề 

nghị các ban, ngành đơn vị liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả./. 



Nơi nhận: 

- Hội đồng PBGDPL huyện; 

- Phòng TP huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Ban chỉ đạo công tác PBGDPL xã; 

- Lưu: VP-TP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Tuệ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ ĐỒNG 

 

Số: 05 /QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Đồng, ngày  17 tháng 01 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ ĐỒNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở 

Căn cứ Quyết định số 05 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Uỷ 

ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 2017; 

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2018. 

 Điều 2: Giao Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL xã, công chức Tư 

pháp – Hộ tịch phối kết hợp với các ban, nghành đoàn thể, Cấp ủy, ban cán sự các 

thôn, tổ trưởng tổ mặt trận, các tổ hòa giải và hòa giải viên, các trường học trên địa 

bàn căn cứ Kế hoạch để xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên 

truyền PBGDPL năm 2017 đạt hiệu quả tốt nhất. 

 Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật cấp xã chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này và định kỳ báo cáo với Ủy 

ban nhân dân xã và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Văn phòng UBND, Ban chỉ đạo công tác PBGDPL xã, Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch, Hiệu trưởng nhà trường, Cấp ủy, ban cán sự các thôn, các tổ hòa giải căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp; 

- Đảng ủy- HĐND xã; 

- Hiệu trưởng 03 nhà trưởng; 

- Cấp ủy, ban cán sự các thôn; 

Các tổ hòa giải; 

- Lưu: VP, TP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đình Tuệ 

 

 


