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KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và cấp xã  

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch 

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

tiếp cận pháp luật năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, Nhân dân ; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa 

giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

chính trị - xã hội. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tạo sự chuyển biến, đổi mới 

trong công tác PBGDPL, hoà giải ở 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, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX 

của tỉnh. 

3. Công tác PBGDPL phải gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, 

thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, địa 

phương 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. Bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết 

thực, chất lượng, hiệu quả ; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Thực hiện các Đề án trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027, 

chương trình phối hợp về PBGDPL, hoà giải ở cơ sở; nội dung tuyên truyền trọng 

tâm phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. 

Triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 và các Đề 

án “Tổ chức thông tin, phổ biến về chính sách quan trọng trong dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội”, Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL”... và các Chương trình phối hợp, các Đề án tuyên truyền, PBGDPL đã 

được ký kết giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể ở tỉnh 

như: Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn”, Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực 

hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ 

sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022. 

 Tuyên truyền, 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 2021, 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; 

cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma tuý, 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; chuyển 

đổi số; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công 

ước quốc tế, 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. 

 Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, chính sách pháp luật của tỉnh liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp; các quy định mới về tư vấn, định hướng hỗ trợ 

khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh,... 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tỉnh hình mới 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 4920/KH-UBND tỉnh ngày 

25/10/2019 về triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh”; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với thực tế của tỉnh và đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới.  
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3. Rà soát, củng cố, kiện toàn và triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; tuyên truyền viên pháp luật; sử dụng 

có hiệu quả và phát huy được vai trò đội ngũ này trong tham mưu và trực tiếp triển 

khai công tác PBGDPL tại Sở. 

4. Triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế 

hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL đối với lĩnh vực 

quản lý của phòng, đơn vị. Báo cáo kết quả theo định kỳ 6 tháng và 01 năm (qua Văn 

phòng Sở để tổng hợp). 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phối hợp 

với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm  

gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp). 

Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của Sở Tài chính để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (để b/c); 

- GĐ, PGĐ (Ô. Quyền); 

- Các phòng, Trung tâm; 

- CVP, PCVP (B.Hạnh); 

- Lưu: VT, VP (H.Anh). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đình Quyền 

 

 

Đ 

 

Hà Thị Kim Liên 
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