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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  

huyện Trà Cú năm 2022  

(Kèm theo Quyết định số  01 /QĐ-HĐPH  ngày 28 / 02 /2022     

của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng); Kế hoạch số 68/KH-UBND 

ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư 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 (Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND tỉnh) trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 08-

CT/TU ngày 31/5/20216 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp, 

nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành 

pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân (Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy) và Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của 

UBND huyện Trà Cú ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên 

địa bàn huyện (Quyết định số 259/QĐ-UBND của UBND huyện). 

b) Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện 

công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân. 

c) Đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; đa 

dạng hóa các hình thức PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 

hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

và các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage, Youtube...) phục vụ 

hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, nhất là tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến; tăng cường truy cập, cập nhật dữ liệu trên chuyên mục 

PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử huyện gắn kết chặt chẽ với hoạt động 

chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp. 



2 
 

2. Yêu cầu 

a) Bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện 

hiện nay phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Huyện ủy, UBND huyện nhất là Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND tỉnh; 

Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 259/QĐ-

UBND của UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. 

 b) Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả, 

bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh trong năm 2022. 

c) Xác định cụ thể nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội 

đồng, phát huy vai trò của Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) 

trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động trong 

công tác PBGDPL. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức phiên họp sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 của Hội 

đồng 

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của 

Hội đồng PBGDPL huyện năm 2022 

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ PBGDPL 

được giao tại Quyết định số 259/QĐ-UBND của UBND huyện và hoạt động của 

Hội đồng 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022. 

b) Tăng cường công tác truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn 

đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận 

xã hội gắn với việc thực hiện 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” (sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành). Tập trung tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, 

doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống và 

phục hồi phát triển kinh tế; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua 

năm 2021 và năm 2022; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh 

doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống 
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tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm nhất là các địa bàn có đông đồng 

bào dân tộc thiểu số; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương 

mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, 

doanh nghiệp,... 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp); các 

thành viên Hội đồng. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022 và theo yêu cầu nhiệm vụ. 

c) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022. 

3. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật PBGDPL năm 2012 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2022 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (PhòngTư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 (cao điểm từ ngày 01/11 – 09/11/2022). 

4. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực thực hiện 

chuyển đổi số trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu của tình hình mới 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn tiếp tục duy trì thực hiện Kế hoạch số 

73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 

số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 

2019 - 2021” trên địa bàn huyện; đồng thời từng bước thực hiện chuyển đổi số, 

xây dựng dữ liệu dùng chung trong công tác PBGDPL  

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Chỉ đạo cập nhật thông tin tuyên truyền, PBGDPL trên Chuyên mục 

PBGDPL thuộc Trang thông tin điện tử huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

5. Đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án 

và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 68/KH-UBND của 

UBND tỉnh (đính kèm Phụ lục). 



4 
 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

6. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp 

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực. 

7. Tổ chức kiểm tra hoạt động của Hội đồng năm 2022 tại các ban, 

ngành là thành viên Hội đồng và UBND xã, thị trấn để đánh giá toàn diện 

công tác PBGDPL: 

a) Nội dung kiểm tra: 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản có liên 

quan; các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 68/KH-UBND; Quyết định số 

259/QĐ-UBND của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan 

Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp). 

- Tình hình hoạt động của các cơ quan thành viên Hội đồng, UBND xã, thị 

trấn (đơn vị được kiểm tra). 

- Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về 

PBGDPL được giao chủ trì thực hiện (tại các đơn vị được kiểm tra). 

- Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL; việc thực hiện chính 

sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL (nếu có). 

- Những mô hình hay, các làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong 

công tác PBGDPL. 

- Xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công 

tác PBGDPL và công tác của Hội đồng; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng. 

b) Thời gian, cơ quan, đơn vị, địa phương  được kiểm tra, phân công và 

cách thức được kiểm tra 

Giao Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) chủ trì, phối 

hợp với các thành viên Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội đồng thành lập Đoàn 

kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Tùy 

tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định cụ thể về nội dung, cách 

thức kiểm tra (trực tiếp, trực tuyến hoặc báo cáo), thời gian, địa điểm kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung được giao tại Phần II của 

Kế hoạch này. Giao Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) làm đầu 

mối tham mưu, giúp Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng, UBND xã, thị trấn 

căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (phân công 

rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, bảo đảm nguồn nhân lực, phân bổ kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL được giao tại cơ quan, đơn vị); chỉ 

đạo tổ chức triển khai, thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; báo cáo bằng văn 

bản kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước 27/5) và năm (trước ngày 

27/10/2021) gửi Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) tổng hợp, báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng, UBND huyện và Sở Tư pháp. 

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt 

động của Cơ quan Thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội 

đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của Cơ quan Thường trực Hội đồng 

(Phòng Tư pháp) theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

Trong  quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các thành viên Hội đồng và cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời 

phản ánh đến Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) để phối hợp tháo 

gỡ./. 

 


