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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;  
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành 
phố về Triển khai công tác Tư pháp năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, 
UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, luật, Nghị định liên quan, văn 
bản quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2020; hoàn thiện 
và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. Tiếp 
tục phổ biến các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến mọi tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ 
trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

 2. Yêu cầu 

 Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, cần được 
thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên với nội dung, hình 
thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với 
tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật. 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát huy cơ chế phối hợp hoạt động 
PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật giữa các ngành, các cấp, 
đồng thời nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ 
quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.  

 II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Phổ biến các Bộ luật, Luật, VBQPPL do Trung ương và địa 
phương ban hành 
 Tổ chức triển khai tuyên truyền các Bộ luật, Luật, văn bản luật được Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và có hiệu lực trong năm 2020 có 
liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Bộ luật Lao 
động năm 2019; Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Chăn 
nuôi năm 2018; Luật trồng chọt năm 2018; Luật thi hành án hình sự năm 2019; 
Luật đầu Tư công năm 2019; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 
2019; Luật Lực lượng dự bị động viên 2019; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; 
Luật Chứng khoán năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 
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bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung 
Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam.   
 Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật khác thuộc các 
chuyên ngành, lĩnh vực: Luật trẻ em; An toàn giao thông; phòng chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đất đai; xử lý vi phạm hành chính; cải cách 
hành chính; phòng, chống tội phạm, mua bán người, mại dâm, ma túy, 
HIV/AIDS; phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; bảo vệ môi trường; an toàn 
vệ sinh thực phẩm; quốc phòng - an ninh.  
 - Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt nam 
thành phố; các đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã. 
 - Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

2. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

Tiếp tục Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý 
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 
2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch 
PBGDPL năm 2020 và theo giai đoạn: Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-
2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 
của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 
143/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực 
hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng giai đoạn 2019-2021", Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/9/2019 của 
UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 
2020 và Kế hoạch 256/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND thành phố về 
triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.  

- Cơ quan thực hiện: Giao cho Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các 
phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã tiếp tục triển 
khai có hiệu quả Đề án. 
 - Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

3. Quản lý Nhà nước về công tác hòa giải cơ sở 

Thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 109/KH-
UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ 
sở. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã trên địa bàn 
thành phố tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 
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của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối 
với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh thực 
hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng, tỷ lệ hòa giải 
thành. Phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên; nâng cao chất lượng hoà 
giải tại các tổ hoà giải điển hình tiên tiến. Thực hiện Đề án kiện toàn và nâng 
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải 
cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở. Kiện toàn, củng cố tổ hòa giải, tổng kết đánh 
giá công tác hòa giải và bình xét tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả trên địa bàn. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 
ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã. 
 - Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

4. Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy định về xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư  số 
07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng 
dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận 
pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật phấn đấu 100% các phường, xã năm 2020 đạt tiêu chí về tiếp cận pháp luật. 

Chỉ đạo UBND các phường, xã xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, trong đó phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức cấp xã theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với 
từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải  pháp thực hiện các tiêu 
chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp 
cận pháp luật. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 
ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã. 
 - Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã nâng cao chất lượng 
công tác quản lý, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật theo Quyết định số 
06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ có sự tổng 
hợp, kiểm tra danh mục để kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật mới cho 
ngăn sách pháp luật ở các khối, thôn và tủ sách pháp luật ở các phường, xã, nhằm 
đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ và nhân dân. 
 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các 
phường, xã thực hiện. 
 - Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

6. Thực hiện “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam”  
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 Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam” năm 2020; tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP 
ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 
PBGDPL. 
 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các 
phường, xã thực hiện. 
 - Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

7. Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

Giao cho Hội đồng PHPBGDPL thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra 
công tác phổ biến GDPL năm 2020 đối với một số phòng, ban và UBND các 
phường, xã trên địa bàn thành phố. 
  - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với một 
số phòng, ban, ngành thành phố thực hiện. 
 - Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2020. 

8. Sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng 

Giao cho Hội đồng PHPBGDPL thành phố xây dựng kế hoạch, căn cứ 
vào tình hình thực tế, tham mưu cho UBND thành phố thực hiện sơ kết tổng kết 
thực hiện chính sách PBGDPL và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trong 
công tác PBGDPL năm 2020.  

Hướng dẫn các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã 
tổng kết, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng trong công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố 

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; các thành viên 
Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố tích cực, chủ động phát huy tinh thần và 
trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

 2. Các phòng, ban, ngành và các đoàn thể thành phố 

Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2020 của đơn vị 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tổ 
chức tuyên truyền phổ biến các Bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật 
mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của từng cơ quan, đơn vị, cụ thể: 

- Đối với những Bộ Luật, Luật, văn bản QPPL mới ban hành: Cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể nào có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực mà văn bản 
QPPL đó điều chỉnh sẽ chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu cho UBND thành phố 
xây dựng kế hoạch, phổ biến, hướng dẫn văn bản đó; đồng thời đôn đốc, kiểm 
tra các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện. 

- Đối với những văn bản đã triển khai phổ biến và thực hiện khác: Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, 
lực lượng vũ trang tại cơ quan, đơn vị mình. 

3. Phòng Tư pháp thành phố 
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Có trách nhiệm giúp Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, phòng ban, đoàn thể trong 
công tác PBGDPL; tổng hợp báo cáo công tác PBGDPL và đề nghị Hội đồng 
phối hợp PBGDPL thành phố trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL. 

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho công tác 
PBGDPL của Thành phố.  

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Tham mưu phân bổ dự toán kinh phí, đảm bảo nhiệm vụ chi cho công tác 
PBGDPL của Thành phố. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao thành phố  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân thông qua các 
hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội, hội thi, hội diễn, sinh hoạt nhà văn hoá, câu 
lạc bộ và các hoạt động thể dục, thể thao; cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pa 
nô, áp phích, xe loa lưu động. Hướng dẫn UBND các phường, xã sử dụng có 
hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền 
PBGDPL. 

6. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn  

Kịp thời bố trí, cử cán bộ tham gia phối hợp với UBND thành phố thực hiện 
các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về pháp luật, đảm bảo truyền tải thông tin 
nhanh, chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước để cán bộ và nhân dân được biết; Tuyên truyền biểu dương người 
tốt, việc tốt, những gương điển hình tiên tiến trong chấp hành pháp luật và đấu 
tranh với những vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

7. Ủy ban nhân dân các phường, xã  
 Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn phường, xã và tổ 
chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; Bố trí kinh phí cho công tác 
PBGDPL; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Tuyên truyền 
viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; khai thác Tủ sách, Ngăn sách pháp luật và 
các thiết chế văn hoá ở cơ sở trong hoạt động PBGDPL, tổ chức tập huấn nghiệp 
vụ, kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên tổ hòa giải ở cơ sở. 

 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác PBGDPL ở cơ sở và tổng hợp 
báo cáo cấp trên theo quy định. 

 8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố thực hiện tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật cho thành viên của tổ chức mình; phối hợp các ban, ngành 
liên quan tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc giám sát 
hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, 
viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm pháp luật.  
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IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 1. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 
báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 
sở; chuẩn tiếp cận pháp luật với UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp), báo 
cáo 6 tháng gửi trước ngày 18/5/2020, báo cáo năm gửi trước ngày 18/11/2020. 

 2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm giúp Hội đồng PHPBGDPL Thành phố 
tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND thành phố và Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 
theo quy định. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí phục vụ công tác phổ biến GDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp 
cận pháp luật của cấp nào do ngân sách cấp đó tự đảm bảo. Kinh phí hoạt động 
phổ biến GDPL thành phố được bố trí trong kinh phí phổ biến GDPL năm 2020. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Lạng Sơn./. 
 
Nơi nhận:   
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (b/c); 
- Sở Tư pháp (bc);                             
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- UBMTTQ TP; 
- Công an thành phố; 
- Ban CHQS thành phố; 
- Viện KSND; TAND; Chi cục THADS TP; 
- Các ban Đảng, cơ quan, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- Thành viên HĐ PHPBGDPL TP;      
- Lưu: VT; PTP; TTT.                                  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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