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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Trợ giúp  

pháp lý lưu động 6 tháng cuối  năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện 

về thực hiện  Đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp 

pháp lý giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy; Kế hoạch số 139/KH-

UBND ngày 13/11/2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “ tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai 

đoạn 2012-2016” đến năm 2021 và năm 2020, Kế hoạch số 146 /KH-UBND ngày 

23/11/2017 của UBND huyện Thực hiện đề án “ Đẩy mạnh công tác  phổ biến  

giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, giai đoạn 2017-2020”;  Kế hoạch số 27/KH – UBND ngày 17/02/2020  về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020. UBND huyện Cẩm Thủy, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Trợ giúp pháp lý  6 tháng  cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy  theo 

những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Kế hoạch triển khai thực hiện các  

Đề án đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, 

quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật 

và đối tượng được xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả  chương trình phổ 

biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 

705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2459/QĐ-

UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn 

thể từ huyện đến cơ sở để hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
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luật, trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của người được 

hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. 

 2. Yêu cầu:  

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn huyện phải thực hiện đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, tiết kiệm và có 

hiệu quả. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Tư pháp cơ quan thường trực 

của Hội đồng PHPBGDPL với các cơ quan thành viên Hội đồng, Công an huyện, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, 

chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể; 

các phòng, ngành  thuộc cơ quan UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý phải đảm bảo chất lượng nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các Đoàn viên, Hội viên và 

Nhân dân. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật, Nghị 

quyết mới. 

2.1. Cấp huyện: Tổ chức 02 Hội nghị quán triệt, phổ biến các Luật mới  

- Hội nghị thứ nhất: triển khai 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 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, Luật Giáo dục,  

Luật phòng chống tham nhũng. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020. 

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chủ trì, phối hợp 

với Phòng Nội vụ, Phòng Thanh Tra, phòng Giáo dục - ĐT, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và UBND huyện và các đơn vị có liên quan. 

- Hội nghị thứ hai:  Hội nghị triển khai Bộ luật lao động năm 2019, Luật phòng 

chống tác hại của Rượu, bia và một số văn bản luật mới Quốc hội mới ban hành. 

- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2020 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp cơ quan thường trực của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội, phòng Y tế , Văn phòng HĐND - UBND huyện và các phòng ngành, đơn vị có 

liên quan. 

* Thành phần tham dự các hội nghị quán triệt, triển khai gồm: Thủ trưởng các 

cơ quan đơn vị thuộc huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; thành viên 
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Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, Trưởng các tổ chức, đoàn thể có liên quan, cán bộ Tư pháp xã, thị trấn. 

2.2. Cấp xã, thị trấn 

- Tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền và trợ giúp pháp lý gồm: Bộ Luật 

Dân Sự, Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Công tác phòng chống 

tội phạm, ma túy, mại dâm, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật trợ giúp pháp lý, 

luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật an toàn thực phẩm, Luật Thi hành án dân sự, Luật 

thi hành án hình sự, Luật hòa giải cơ sở và Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, các 

văn bản luật, Nghị quyết mới được Quốc hội ban hành ..v.v (Căn cứ vào tình hình 

thực tế của địa phương các đơn vị đăng ký nội dung để triển khai tuyên truyền). 

- Thời gian thực hiện:  Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020. 

- Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp huyện thuộc các phòng, ngành liên quan; 

thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện. 

- Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường UBND xã, thị trấn hoặc nhà văn hóa 

thôn, làng, tổ dân phố  17 xã, thị trấn (Mỗi xã, thị trấn tổ chức 02 lớp).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL) 

Chủ trì phối hợp với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát 

nhân dân, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3, Chi cục Thi hành án dân sự huyện,  

phòng Tài nguyên và môi trường, phòng y tế, phòng Nông nghiệp&PTNT, Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, các phòng, ngành có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện các nội dung văn bản Luật nêu trên, theo dõi, đôn đốc các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng thời gian của Kế hoạch, đồng thời cử 

cán bộ Tư pháp tham gia cùng Đoàn công tác.  

Kết thúc đợt tuyên truyền, trợ giúp, phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp 

để báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện. 

2. Đề nghị: Phòng Tài nguyên và môi trường, Công an huyện, Tòa án nhân 

dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân, lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, Trợ 

giúp viên Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 tỉnh Thanh Hóa và các phòng thuộc 

UBND huyện phân công báo cáo viên của cơ quan phối hợp với phòng Tư pháp 

thực hiện các nội dung trên. 

3.  UBND các xã, thị trấn  

+ Thông báo rộng rãi cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân biết trước về 

thời gian, nội dung và chương trình làm việc của Đoàn công tác. 



  
4 

+ Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chọn cử những cán bộ hội viên, đoàn 

viên và nhân dân có trình độ, năng lực trong công tác truyền thông tham dự để 

được nghe nói chuyện pháp luật về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của công 

dân các vấn đề pháp luật khác. 

+ Chuẩn bị địa điểm, hội trường, loa đài phục vụ tốt cho công tác tuyên 

truyền, triển khai công tác trợ giúp pháp lý. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Trợ 

giúp pháp lý lưu động 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện đề nghị các đơn vị tổ 

chức thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện( để biết); 

- Thường trực huyện ủy; 

- Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3; 

- Phòng Tài nguyên và môi trường; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng Nông nghiệp&PTNT; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

- Bảo hiễm xã hội huyện; 

- MTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Website huyện; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

-   Lưu:  VT,  TP. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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