
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /KH-UBND Thanh An,  ngày     tháng 01  năm 2023

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thực hiện kế hoạch số: 09/KH – UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của 

UBND huyện Thanh Hà về công tác phổ biến, giáo dục pháp Luật; hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp pháp Luật năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Thanh An 

ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã cụ thể như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

1.1 Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2023 trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản 
lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1.2 Phát huy đầy đủ vai trò công chức Tư pháp - Hộ tịch trong thực hiện công 
tác quản lý nhà nước về PBGDPL, tổ hòa giải ở cơ sở, 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.

  1.3 Tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải
cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

2. Yêu cầu
2.1 Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi 
hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.2 Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai 
trò Ban Chỉ đạo công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã; nâng cao hiệu 
quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
2.1. Về phổ biến, giáo dục pháp Luật
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- Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các 
luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020  năm 2021 và năm 2022; 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;  biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
đất đai, quân sự, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, 
tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần 
định hướng dư luận xã hội; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh 
nghiệp;

-  Phối kết hợp với hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân, tổ chức từ 2 
đến 3 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật đến cán hội viên các đoàn thể 
và nhân dân về Luật đất đai sửa đổi, luật Nghĩa vụ quân sự, Luật phòng cháy, chữa 
cháy, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới.

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 
2021.

2.2. Về hòa giải ở cơ sở
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn 

thi hành.
- Phối hợp với Ban dân vận xã trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực 

hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”
2.3. Về đánh giá, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Chủ tịch UBND xã phụ trách chung, có trách nhiệm tổ chức và duy trì các hội 

nghị trong quá trình tự đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã.
Công chức Tư pháp - hộ tịch chủ trì phối kết hợp với các cán bộ công chức có 

liên quan tham mưu, giúp UBND xã xây dựng kế hoạch, tổng hợp số liệu và chuẩn bị 
tài liệu liên quan để có cơ sở đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hoàn tất hồ sơ 
báo cáo về huyện theo quy định.

Công chức thuộc UBND xã có trách nhiệm cung cấp kịp thời các văn bản quy 
phạm pháp luật, các văn bản khác liên quan đến quy định của pháp luật cần được 
công khai theo công việc được giao, để kịp thời phát tin bài và thông báo trên hệ 
thống truyền thanh xã cho mọi người dân nắm được. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, công tác hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định gửi 
về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 31/01/2023; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND huyện (qua phòng Tư pháp);
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã 
Thanh An. Các bộ phận liên quan căn cứ nội dung trong Kế hoạch nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện(để báo cáo);
 - Phòng Tư pháp huyện;
 - BTV Đảng ủy (để báo cáo);
 - Cán bộ, công chức (để thực hiện);
 - Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Chiếm
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