
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND  Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
 

 

Thực hiện Công văn số 5412-CV/TU ngày 24/8/2020 của Thường trực 

Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm 

bắt, hiểu biết và thực hiện. 

b) Không ngừng nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi 

hành Luật. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định cụ thể phạm vi, các hoạt động trọng tâm triển khai thi hành 

Luật; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

 b) Việc triển khai, tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, 

hiệu quả. 
 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức quán triệt, cũng như tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối 

thoại tại Tòa án và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức, viên 

chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Các cấp, các ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 

phương; chủ động tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung có liên quan bằng 

hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn phụ trách, 

quản lý. 

a) Chủ trì thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã; 

b) Phối hợp thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các 

cấp; các cơ quan, đơn vị liên quan (theo chức năng quản lý Nhà nước về pháp 

luật chuyên ngành). 

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo. 

2. Biên soạn tài liệu đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử phục vụ công 

tác tuyên truyền, phổ biến Luật. 
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a) Chủ trì thực hiện: Các Sở, Ban, ngành và địa phương; các cơ quan, đơn 

vị các cấp (theo chức năng quản lý Nhà nước). 

b) Phối hợp thực hiện: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các 

cấp; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo. 

3. Đối với Tòa án nhân dân các cấp ở địa phương: Đề nghị Tòa án nhân 

dân các cấp (ở địa phương) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông 

cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết thi 

hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành, 

bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Ninh Thuận phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thành 

phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật và văn bản quy 

định chi tiết thi hành trên hệ thống thông tin đại chúng. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành 

viên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo, 

hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật và văn bản 

quy định chi tiết thi hành Luật cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân. 

4. Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, cấp 

huyện chủ trì, hướng dẫn thực hiện, bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến 

Luật đạt hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo năm. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, chỉ đạo 

thực hiện. Đối với Tòa án nhân dân các cấp (ở địa phương) thực hiện nhiệm vụ 

được giao dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Tòa án nhân dân tối cao./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);                     

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;    (để b/c) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;      

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;                                                                                 
- TT. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; Mặt trận, Hội, đoàn thể; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, TCDNC. VHH+VMT   

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lê Văn Bình 
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