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KẾ HOẠCH
Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật huyện Tứ Kỳ năm 2023

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch số 463/KH-HĐPH 
ngày 22/02/2023 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật 
tỉnh Hải Dương về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2023 và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về 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, Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật huyện Tứ Kỳ (HĐPH) xây dựng kế hoạch hoạt động năm 
2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong  giai đoạn 
mới.

- Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật (sau đây gọi là Hội đồng) trong tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND 
huyện chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL 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.

- Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL để người dân và doanh nghiệp dễ 
tiếp cận pháp luật.

2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện 

hiện nay phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 
27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong gian đoạn mới; Kết luận số 80-KL/TW ngày 
20/6/2020 của Ban Bí thư 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 PBGDPL, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg 
ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 
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luận số 80-KL/TW; các văn bản có liên quan và chức năng, nhiêm vụ của Hội 
đồng theo quy định. 

- Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả, 
bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh trong năm 2023. 

- Xác định cụ thể nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên của Hội 
đồng, Tổ thư ký; phát huy vài trò của Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội 
đồng trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu 
quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường phát huy vài trò của các 

cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL
+ Cơ quan thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban tuyên 

giáo Huyện ủy.
+ Cơ quan phối hợp: Các thành viên của hội đồng; các cơ quan, ban, 

ngành đoàn thể có liên quan và UBND các xã, thị trấn.
+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
2. Thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ 

quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện với các thành viên 
Hội đồng để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong 
chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng.
+ Cơ quan phối hợp: Các thành viên của hội đồng
+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của 

Hội đồng năm 2023
- Tập trung PBGDPL liên quan đến lĩnh vực đất đai, kinh tế tập thể, an 

ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phối hợp với trung 
tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ 
giúp pháp lý trong huyện; chính sách, pháp luật hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 
người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 
2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; các chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới...
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- Tổ chức thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng về công tác người 
Việt Nam ở nước ngoài, các quy định quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam 
ở nước ngoài như: Luật tương trợ tư pháp, pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng 
thực, xuất nhập cảnh, pháp luật về đất đai nhà ở. Những quy định chính sách bảo 
hộ người Việt Nam tại nước ngoài cũng như hội nhập quốc tế; các điều ước quốc 
tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực 
tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Trưởng phòng 
Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện và các cơ 
quan, phòng, ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023 và theo yêu cầu 
nhiệm vụ.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã 
hội gắn với việc 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"

4.1. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 
trấn thực hiện Đề án

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Trưởng phòng 
Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện và các cơ 
quan, phòng, ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
4.2. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, 

trọng tâm là các dự thảo văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành: Luật Đất 
đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa 
đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ 
dân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản 
lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa 
đổi); Luật lưu trữ (sửa đổi).

- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; 
UBDN các xã, thị trấn

- Phối hợp thực hiện: Phòng Tư pháp và các cơ quan, phòng, ban có liên 
quan.

5. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, chú trọng tổ 
chức các hoạt động hướng về cơ sở



4

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Trưởng phòng 
Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện và các cơ 
quan, phòng, ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 (cao điểm từ ngày 01/11-09/11/2023)
6. Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội 

tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu 
hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học  
... tham gia PBGDPL

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Trưởng phòng 
Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện; Chủ tịch 
Hội Luật gia huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
7. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng 

chuyển đổi số trong công tác PBGDPL
7.1. Tiếp tục nâng cấp và tạo thêm mục PBGDPL trên Trang thông tin 

điện tử của huyện nhằm tăng cường tính tương tác và phục vụ người dân, doanh 
nghiệp và phù hợp với "Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 
2024-2028" sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan quản lý Trang thông tin điện tử huyện 
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện và các cơ 

quan, phòng, ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
7.2. Chỉ đạo cập nhật thông tin vào mục PBGDPL trên Trang thông tin 

điện tử của huyện
- Chủ trì thực hiện: Cơ quan quản lý Trang thông tin điện tử huyện
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện và các cơ 

quan, phòng, ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
8. Đôn đốc, định hướng việc tổ chức thực hiện các Đề án và các nhiệm 

vụ được Ủy ban huyện giao tại Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/02/2023
- Chủ trì thực hiện: Các thành viên hội đồng phối hợp huyện.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, phòng, ban có liên quan và UBND các 

xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023



5

9. Thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL tại các xã, thị trấn để 
đánh giá toàn diện công tác PBGDPL

9.1. Nội dung kiểm tra
- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 
1521/QĐ-TTg; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của 
Hội đồng.

- Tình hình hoạt động PBGDPL của Ban chỉ đạo PBGDPL các xã, thị trấn.
- Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về 

PBGDPL.
- Tình hình 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".

- Nguồn lực bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL; việc thực hiện 
chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

- Phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc 
tốt trong công tác PBGDPL.

- Xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công 
tác PBGDPL và công tác của Hội đồng; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả 
công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

9.2. Thời gian, cơ quan được kiểm tra và cách thức kiểm tra
Giao cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Trưởng phòng Tư pháp chủ 

trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng. Tùy vào tình hình thực tế, quyết định 
cụ thể về nội dung, cách thức kiểm tra (trực tiếp hoặc báo cáo), thời gian, địa 
điểm kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các thành viên Hội đồng phối 

hợp huyện làm đầu mối tham mưu giúp Hội đồng PBGDPL của huyện, chỉ đạo, 
hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 
hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng phối hợp tỉnh (qua 
Sở Tư pháp).

2. Thành viên Hội đồng tham mưu hướng dẫn triển khai công tác 
PBGDPL trong ngành, lĩnh vực quản lý theo Kế hoạch công tác PBGDPL; tăng 
cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong PBGDPL cho công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình; định kỳ 6 tháng, hàng 
năm báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng.

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban chỉ đạo PBGDPL các xã, thị trấn ban 
hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ 
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chức triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả báo cáo 
về Hội đồng PHPBGDPL (qua phòng Tư pháp).

4. Kinh phí :
Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt 

động của cơ quan thường trực hội đồng và tổ chức kiểm tra của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL huyện được bố trí trong nguồn kinh phí của cơ quan thường trực 
của Hội đồng PBGDPL huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh 
kịp thời về Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (qua phòng Tư pháp) để sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Thường trực HU;                
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên HĐPHPBGDPL huyện;
- BCĐ PBGDPL các xã, thị trấn;
- Lưu: HĐ; VT.

TM.HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Dương Hà Hải
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