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KEHO4LCH
Ph bin, giáo djc pháp 1ut; hôa giãi & co' s&;
chuân tiêp cn pháp 1ut nãm 2022
Thirc hin K hoach s 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 cüa Uy ban nhân
dan tinE Thai BInh ye phô biên, giáo dçic pháp 1ut; boa giài a ca sa; xay drng
cap xã dat chuân tiêp cn pháp 1u.t näm 2022, Uy ban nhân dan thành phô ban
hành Kê hoach triên khai thuc hiên nhu' sau:
I. MVC JJICH, YEu cAu
1. Mite dIch
- Tip tçtc trin khai thirc hin dng b, có hiu qua cong tác ph bin, giáo
dic pháp 1u.t (PBGDPL) dja phuang, hoat dng hôa giài co sO', xây dçmg xà,
phithng dat chuân tiêp cn pháp 1ut theo yêu câu ni dung Chi thj, Ket lun,
Quyêt djnh cüa Trung uo'ng và các van bàn cia thành phO ye cong tác nay.
- Nâng cao hiu qua quàn 1 nba nuO'c v PBGDPL, bOa giãi a co' sO', chuân
tiêp cn pháp lut; nhân rng mô hInh, cách lam mOi có hiu qua, nâng cao trách
nhim tir hçc tap, tim hiêu pháp lut cüa cong dan, nghia vii h9c tp pháp lut gän
vài giáo dçtc tu ttthng chInh tn, dao dilic lôi song cüa can b và nhân dan, tao
chuyên biên trong thrc tuân thü, chap hành pháp lut cüa mi cong dan.
2. Yêu câu
- Quán trit sâu sic, tnin khai thrc hin dydü, nghiêm tñc chü trucmg, chInh
sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa nhà nu'ó'c ye phô biên, giáo dc pháp lut, hOa giâi O'
Co sO', tiêp cn pháp lut; barn sat Chuong trInh, Kê hoach cOng tác, chi dao, diêu
hành gän vOi nhim vi chInh tr, cong tác xay dirng, thi hành và bào v pháp 1ut.
- Barn sat ch'rc näng, nhim vi, quyn han ducic giao d thirc hin; d cao
trách nhim ngixi dü'ng dâu co quan, don vj, da phuong; phát huy vai trO tham
muu, tu van càa Hi dông phOi hçp phô biên, giáo d1ic pháp 1ut các cap, nhât là
cci quan thu&ng trrc Hi dông phôi hcip PBGDPL thành pho; nâng cao hiu qua
cong tác phôi hçp, lông ghép các hoat dng PBGDPL.
- Phi'i hçip vO'i di tucYng, dja bàn, 1mb vrc và nhu cu xã hi; có tr9ng tam,
tr9ng diem, bào dam thiêt thirc, chat Iu'çmg, hiu qua, huó'ng ye co' sO'; huy dng và
si:r dçrng có hiu qua các nguOn l?c xâ hi bào dam cho cong tác phô bien, giáo dic
pháp luat, chuân tiêp.cn pháp Iut và hOa giài co sO'.
ii. CAC HOAT BQNG VA NHIM VJ CU THE
1. V cong tác ph biên, giáo dttc pháp Iut
1.1. Xây dimg k hoach ph bin, giáo diic pháp 1ut, hOa giài O' co sO',
chuân tiêp cn pháp 1ut nãm 2022.
- Co quan chü tn: PhOng Tu' pháp; TJBND phu'O'ng, xâ yà các don yj lien quan.
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- Th?yi gian thirc hin: Tnxc ngày 25/01/2022.
1.2. Tiêp tiic tuyên truyn, pM bin, quán trit ni dung Hin pháp näm
2013 gmn v&i các Luat, pháp luât triên khai thi hành Hiên pháp; tuyên truyên, phô
biên các luât, pháp lênh, van bàn mói ban hành nàm 2021, 2022; các vAn bàn, quy
djnh có lien quan trxc tiêp den san xuât, kinh doanh, quyên và 1çi Ich hgp pháp cüa
nguôi dan, doanh nghip, tr9ng tam là ni dung chInh sách, quy djnh rni trong vAn
bàn; ti.x van, dnh hu&ig ho trçY khi nghip, cãi thin môi truè'ng san xuât kinh
doanh; biên, dáo; câi each hành chInh; phông chông tham nhüng, lang phi, ti phm,
ma tüy, HIV/AIIDS, djch bnh, thiên tai; khiêu nai, to cáo, bâo v môi tnrèng; an
toàn v sinh thirc pham; phông cháy, chüa cháy và ciru nan, ciru h; an toàn giao
thông dixOiig b; trách nhim bôi thuxng cüa nhà nuôc; van dê du' 1un xã hi quan
tam hoc can dnh huóng dir 1uQn xã hi; các diêu uâc quôc tê k két giU'a Vit Nam
vâi các nuâc có chung dithng biên; Cong uâc, diêu ithc quôc tê, các Hip djnh
thuang mai ti,r doVit Nam dã tham gia k kêt có lien quan trrc tiêp den ngui dan,
doanh nghiêp.
- Ca quan thirc bin: Phông Tix pháp; UBND phu'ông, xâ và các dan v lien quan.
- Thi gian thrc hin: Ca näm.
1.3. Tip tVc t chi'rc thirc hin có hiu qua Quyt dlnh s 152 1/QD-TFTg ngây
06/10/2020 cüa Thu tiràng ChInh phü ye thc hin Kêt lun so 80-KL/TW ngày
20/6/2020 cüa Ban BI thu ye tiêp tiic thirc hin Chi thi so 32-CT/TW ngày
09/12/2003 cüa Ban BI thu ye tang cung sr länh dao cüa Dáng trong cong tác
PBGDPL, nâng cao thiirc chap hành pháp 1ut cüa can bO và nhân dan; Ké hoach
so 158/KH-UBNID ngày 28/12/2020 cUa UBND thành phô ye triên khai thtrc hin
Quyet djnh sO 152 1/QD-.TTg
- Ca quan thc hin: Các phông, ban, ngành, don vj thuc thành pM; UBND
phu&ng, xa và các dan vj lien quan.
- Thi gian thrc hin: Ca nAm.
1.4. Tng kt 10 nAm thi hành Lut PM bin, giáo diic pháp Iut và 10 nAm
thrc hin Ngày pháp lut rnthc Cong hoà xâ hi chü nghia Vit Nam; tAng cuông
cong tác quàn 1 nhà nithc ye PBGDPL; dôi mth ni dung, hlnh thtrc PBGDPL phü
hçp vói dôi tuqng, dja bàn, 11'nh vrc quàn 1, chi trçng huy dng các nguOn lirc xã
hi tham gia PBGDPL.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp.
- Ca quan pMi hqp: Các phông, ban, ngành, dan vj lien quan; UBNID
phuing, xa.
- Th&i gian thirc hin: Qu IV/2022.
1.5. Tip tiic tuyên truyn, PBGDPL v cài cách tu pháp và hoat dng tu
pháp, chu tr9ng các quy djnh pháp lut ye to tçing và các quy dnh cüa pháp lust có
lien quan trong hoat dng diêu tra, truy to, xét xà và thi hành an; tAng cuô'ng và
nâng cao hiu qua hoat dng PBGDPL thông qua cong tác diêu tra, truy to, xét x1r
và thi hành an (hInh su, dan sr, hành chInh) gän vi vn dng can b, nhân dan
tuân thu và chap hành pháp 1ut.
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- Co quan chñ trI: Cong an thành ph& Ban Chi huy quân sij thânh pM, Vin
kiêm sat nhân dan thành phô, Tôa an nhân dan thành phô.
- Co quan ph& hçTp: Các don vi, lien quan.
- Thii gian thirc hin: Ca näm.
1.6. Tip ti1c triên khai thirc hin Thông tu s 03/201 8/TT-BTP ngày
10/3/20 18 cüa Bô tnthng Bô Tu pháp quy di,nh Bô tiêu chi dánh giá hiu qua cong
tác Phô biên giáo dic pháp lut;
- Co quan chñ trI: Phông Tu pháp.
- Co quan pMi hcip: Các phông, ban, ngánh, don vi, lien quan.
- Th?i gian thirc hin: Ca näm.
1.7. Tip tic trin khai thirc hin Quyt djnh s 14/2019/QD-TTg ngày
13/3/2019 cüa Thu tithng ChInh phü ye xây drng, quán 1)2, khai thác tü sách pháp
1ut và Ké hoach so 1 04/KI-1-UBND ngây 09/9/2019 cüa UBND thành phô ye vic
triên khai thirc hin Quyêt di,nh so 14/2019/QD-TTg.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp, UBNID phung, xã.
- Co quan phôi hcp: Các phông, ban, ngành, don vi, lien quan.
- Thai gian th?c hin: Ca näm.
1.8. Chi do, huàng dan, thirc hin siith hot Ngây Pháp lut 11am 2022.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp.
- Co quan phôi hcp: Các phông, ban, ngành, don vi, lien quan.
- Thai gian thrc hin: Qu)2 III, TV/2022.
1.9. Tang cung cong tác pM bin, giáo diic pháp 1ut trong nhã tnrng; chii
trQng dôi mi ni dung, hInh thüc giãng dty, h9c tp mon giáo dy.c cOng dan theo
xu huóng tiên tiên, hin di cp nht kiên thüc phii hgp.
- Co quan chü trI: Phông Giáo dc và Dâo tto.
- Co quan pMi hcp: Các phông, ban, ngânh, don vi, lien quan.
- Thñ gian thirc hin: Ca näm.
1.10. Tiêp tiic triên khai thrc hin Quyt djnh s 3147/QD-TTg ngày
28/12/2018 cüa B truOng B Tu pháp ban hành Chuong trInh khung bôi duO'ng
kiên thirc pháp 1ut, nghip vi PBGDPL cho báo cáo viên pháp 1ut, tuyên truyên
viên pháp lust. Tiêp tçic rà soat, cüng cô, kin toàn di ngü Báo cáo viên pháp 1ut,
tuyên truyên viên pháp 1ut; tO chüc bôi du0ng, tp huân kiên thüc pháp 1ut mOi
và k5 näng, nghip vii PBGDPL.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp, UBND phiRing, xä.
- Co quan phôi hgp: Các phông, ban, ngành, don vi, lien quan.
- Thai gian thixc hin: Ca näm.
1.11. Chi do, huóng dan, thizc hin cong tác PBGDPL cho các di tuung
dc thu theo Lut PBGDPL, tr9ng tam l ngthi lao dng trong doanh nghip; nn
nhân bto 1irc gia dInh, ngu?ñ khuyêt tat; nguii dang chap hành hInh pht tu, ngui
dang bi, áp diing bin pháp dua vào trumg giáo duO'ng, co s& giáo dic bat buôc, co
sâ cai nghin bat buc.
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- Co quan chü trI: Cong an thânh ph& Ban Chi buy quân sir thânh pM;
phông Lao dng Thuo'ng binh và Xã hi, Lien doân lao dng thành phô triên khai
thirc hin trong phm vi quãn 1.
- Co quan pMi hçp: Các phông, ban, ngành, don v lien quan.
- Thai gian thirc hin: Ca nam.
1.12. Cüng c, kin toân Hi dng pMi hçp PBGDPL thânh phô; phát huy
vai trô vâ nâng cao trách nhim cüa trng thành viên trong tu van, tham mu'u triên
khai Cong tác PBGDPL; tiêp tVc dôi mói, nâng cao hiu qua hot dng cüa Hi dông
de thirc hin day dü các nhim vi, quyên hn quy djnh; to chüc so kêt, tong kêt.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp.
- Co quan pMi hçp: Các phông, ban, ngành, don vj lien quan.
1.13. Dy manh irng dung cong ngh thông tin trong PBGDPL; xây dimg và
duy trI hott dng có hiu qua Mic Phô biên, giáo diic pháp lut trên Cong thông
tin din tü thành phô.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp, Van phông HDNID và UBND thành pM;
phông Van hoá - Thông tin.
- Ca quan pMi hçip: Các phông, ban, ngành, don v lien quan.
- Th?i gian thirc hin: Ca näm.
1.14. T chüc Trg giCip pháp l và pM bin mt s quy dnh cüa pháp lut
lien quan trirc tiêp den ngui dan.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp.
- Co quan ph& hçp: Các don vj lien quan; UBND phung, xa.
- Thai gian thirc hin: Trong näm.
2. V Hôa giãi & co' s&
2.1. Tip tic chi dto, huó'ng dn thi hành Lut Hôa giâi i co s& và các van
ban huàng dn thi hành.
2.2. Cüng cô, kin toàn ming hró'i T hàa giái và di ngü Hôa giãi viên; Mi
duO'ng, tp huân nghip vii hôa giãi ô co s& gãn vi triên khai Chuo'ng trInh bôi
duo'ng nghip vi cho Hôa giái viên; tang cuô'ng kiêm tra, giám sat vic thirc hin
pháp lut ye boa giâi co sâ.
2.3. Nâng cao hiu qua cong tác hôa giâi co sâ; cong nhn k& qua hôa giâi
và các bin pháp giái quyet tranh chap ngoài tOa an e nguO'i dan tIch C1TC sir dçing
hôa giâi dê giãi quyet mâu thun, tranh chap.
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp.
- Co quan ph& hcip: Uy ban MTTQVN thânh pM; các don v lien quan;
UBND phung, xâ.
- Thi gian thirc hin: C. näm.
2.4. PMi hyp vâi Ban Dan vn thành p trong cong tác hôa giai co s
gn vi vic thrc hin phong trào thi dfla "Dan 4n khéo".
- Co quan chü trI: PhOng Tu pháp.
- Co quan pMi hcip: Ban Dan vn thành pM; UBND phithng, xã.

5

- Thài gian thrc hin: Ca näm.
3. V dánh giá, cong nhn, xây drng xã, phtrrng, thj trn dt chuãn tiêp
cn pháp 1ut
3.1 .Quán triêt, ph bin, nâng cao nhân thirc v vj trI, vai trô, nhim v1i xây
drng xa, phu?mg dt chuân tiêp cn pháp 1ut và triên khai thirc hin tiêu chI tiêp
can pháp luat theo Quyêt dijnh 25/2021/QD-TTg ngày 22/7/2021 cüa Thu tiió'ng
ChInh phñ qüy djnh ye xã, phumg, thi trân dt chuân tiêp can pháp luat; Thông tu
09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 cüa B Tu pháp huóng dan thi hành Quyêt dnh
25/2021/QD-TTg; Chuang trInh mlic tiêu quôc gia xây dçmg nông thôn m&i.
3.2. Chi dao, hithng dn thlrtC hiên nhim vi xay dirng xã, phumg dt chun
tiêp can pháp 1u.t; to chirc tp huân, bôi duö'ng nghip vii dánh giá, châm diem,
cong nhan cap xã dt chuân tiêp can pháp luat.
- Ca quan chü trI: Phông Ti.r pháp.
- Ca quan phi hgp: Các dan v lien quan; UBND phumg, x.
- Thai gian thirc hin: Ca nãm.
III. TO CHIJ'C THC Hh1N
1. Phông Tir pháp
Chü trI, htióng dan, chi do, don dc và kim tra vic trin khai thçrc hin
Kê hoch nay. Djnhk' 6 tháng, 01 nàm báo cáo UBND thành phô, S& Tu pháp kêt
qua cong tác phô biên, giáo dye pháp luat.
2. Dài Truyn thanh - Truyn hInh thành phô
- Dy mnh và nâng cao cht luçing, hiu qua cong tác ph bin giáo dye
pháp luat, tang thai luçing phát song, viêt tin bài dê dua ni dung pháp luat den mi
tang ip nhân dan.
- Kjp thi và thumg xuyên tuyên truyn, nêu gucing ngiri tat, vic tot, các
tp the, Ca nhân diên hInh ye chap hành, thirc hin tot pháp luat; dông thai phán
ánh tInh hmnh vi pham pháp luat dê phOng ngra, giáo diic chung.
- Phi hçTp vol các cp, các ngành tang cu&ng giOi thiu các van ban pháp
luât mm cua TruigTwng va dia phuang
3. PhoiigTarMiih-Ke hotch
Thâm drnh ya huang &n cac dan vi xây dung du toan ngân sach dam bao
kinh phi cho cong tac phô biên giao duc phap luât, hoa gial a ca sa, xây dung xâ,
phuang, thi trân dat chuân tiêp can phap luât
4. Phông Giáo •diic Va Dào to
Chi do, huOng dn các các dan vi. truOng h9c thuc phrn vi quãn 1 c11a
ngành trien khai, thirc hin cOng tác phO bien giáo diic pháp luat 0 tat ca các cap h9c;
nâng cao chat lucTng di ngü giáo viën giãng dy mon dao dirc, giáo dic cong dan.
5. Phông Van hoá - Thông tin
T chCrc các hott dng truyn thOng, giáo dye v thrc hin np sng van
boa, 1ng ghép vào tieu chI gia dInh van hoá, thôn, lang, to dan phô, khu phô, ca
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quan, don vi van hoá. Phi hop vth Ban Tuyên giáo Thnh uS' djnh huO'ng cong tác
tuyên truyên pháp lut trên h thông dài phát thanh co sâ.
6.Các phông, ban, ngành, doàn the, do'n vj thuc thành phô
- Xây dirng k hoch 11am 2022, trin khai chuo'ng trInh, d an, k hoch
phô biên giáo dçic pháp 1ut phü hçip vói chirc nàng, nhim v1i và tInh hmnh thirc
tiên; trong do chü tr9ng nhftng 1ut mâi ban hành thuc phm vi, linh virc quàn iS'
cüa ngành. Tiêp t\ic triên khai thrc hin Ngày Pháp 1ut hang tháng ti don v.
- Chü dng dam báo kinh phI và ngun nhân 1%rc d phiic v1 Cong tác tuyên
truyên, phô biên giáo dic pháp 1ut. Djnh k5' 6 tháng, 01 nàm so kêt, tong kêt, báo
cáo kêt qua hot dng ye PhOng Tu pháp - co quan Thu&ng triic Hi dông phôi
hcp phô biên giáo diic pháp 1ut thành phô.
7. Uy ban nhân dan phirrng, xa
- Xây drng K hotch và t chüc trin khai thirc hin ti dja phuong. Tip
tyc triên khai thrc hin "Ngày Pháp 1ut" hang tháng ti da phucing.
- Tang cuèng li.ic luçmg lam cong tác ph bin giáo diic pháp lu.t, tuyên truyên
viên pháp 1ut, hoà giãi viên; to ch(xc bOi duöng nâng cao nghip vti cho dQi ngü nay
de dáp lrng yêu câu cong tác phô biên giáo diic pháp 1ut trong tmnh hInh mdi.
- ChÜ dng hotc phi hop thrc hin vic kim tra, t kim tra cong tác pM
biên giáo diic pháp 1ut ti dja phucing. Djnh k5' 6 tháng, 01 näm so kêt, tong két,
báo cáo két qua ho.t dng phô biên giáo dic pháp 1ut theo quy djnh.
IV. KINH PHI THU'C HIN
Kinh phi thirc hin K hoch duçic M tn trong dir toán ngân sách chi thuO'ng
xuyên cüa don vj và da phuong nAm 2022.
Trên day là K hoach pM bin, giáo diic pháp 1ut; hôa giâi a co s&; chu.n
tiêp cn pháp iut näm 2022 trên dja bàn thành phô. Trong qua trInh tO chirc thiic
hiên, nêu có khó khàn, vuOng mac yêu câu các phOng, ban, ngành, don vj, Uy ban
nhân dan phuèng, xã phàn ánh kjp thôi ye Uy ban nhân dan thành phô ('qua phông
Tu'pháp) dê xem xét, giài quyêt./.4V
Noi nhân:
-SOTupháp;
- Die Chü tjch UBND thành phô;
- Các Die PCT UBND thãnh pho;
- Các phông, ban, ngành, don vj cüa thãnh ph;
- UBND phithng, xä;
- Li,ru: VT, TP,,
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