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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012; Quyết 

định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Kế hoạch số 08/KH-HĐ ngày 12/3/2023 về công tác Tư pháp năm 

2023 của Ủy ban  nhân dân xã. Quyết định thành lập Đội nguc tuyên truyền viên 

pháp luật của xã. Nay UBND xã Thanh Lộc xây dựng kế hoạch hoạt động của 

Đội nguc tuyên truyền viên pháp luật xã cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện kịp thời, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các 

nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định hiện hành.  

- Phát huy đầy đủ vai trò của Tuyên truyền viên trong việc tư vấn, tham 

mưu giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác 

PBGDPL, nhất là công tác hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức 

tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

- Tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên; tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp 

thực tiễn. 

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển 

khai công tác PBGDPL. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tuyên truyền viên; 

phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của Tư pháp, các đồng chí tuyên truyền 

viên. 

 - Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL luôn đảm bảo trọng 

tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, gắn với công tác xây dựng và thi hành, bảo vệ pháp 

luật. 

II. NỘI DUNG  
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1. Tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định kiện toàn Đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật của xã. 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các  ban, ngành, tổ chức đòan thể. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch của UBND huyện 

về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên 

địa bàn xã 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

3. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng 

quý 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo Văn bản của Phòng Tư pháp. 

4. Tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội 

ngũ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có 

liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: năm 2023. 

5. Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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 trên địa 

bàn xã 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có 

liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

6. Tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2023 và tổ chức thực hiện các Chương trình đã ký kết. 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2023. 

7. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các ban, ngành đoàn thể, VP xã 

- Thời gian thực hiện: năm 2023. 

8. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và tham gia các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức (nếu có) 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo Văn bản của Phòng Tư pháp. 

9. Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong 

doanh nghiệp. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc 

thù, trọng tâm là người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, 

người khuyết tật; người đang bị chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 

bắt buộc phù hợp với lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương 

- Chủ trì thực hiện: UBND xã.  

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

10. Ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện Kế hoạch 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp.  

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Theo Văn bản của Phòng Tư pháp. 

11.Tham gia các hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; 

tuyên truyền viên pháp luật và các thành phần có liên quan 

- Chủ trì thực hiện: Tư pháp.  
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- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Theo Văn bản của Phòng Tư pháp. 

12. Tổ chức tổng kết hoạt động của Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật 

xã, tổng kết công tác PBGDPL năm 2023 trên địa bàn xã gắn với công tác thi 

đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. 

- Chủ trì thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có liên 

quan. 

- Phối hợp thực hiện: Các tuyên truyền viên và các ban ngành đơn vị có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tuyên truyền viên; các ban, đơn vị  có trách nhiệm triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về 

UBND xã (qua CC Tư pháp) để tong hợp xin ý kiến xem xét, giải quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- PhòngTư pháp; (Để BC) 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Đội nguc TTVPL xã; 

- Các ban, đơn vị cấp xã;   

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

                      

 

 

Nguyễn Quang Phú 
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