
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-UBND          Ninh Thuận, ngày       tháng  02  năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua 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 2022 

 

 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Nghị định số 

28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 260/KH-UBND 

ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

Để tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy những kết quả, thành tích đạt được 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Đề án, Chương trình, Kế hoạch; đồng 

thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, cán bộ, 

công chức, viên chức và người làm công tác này trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động phong trào thi đua thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 với những nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL); hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nhân rộng các mô hình, cách làm mới có 

hiệu quả; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.  

2. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA: 

A. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA: 

1. Chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022”. 

2. Đối tượng thi đua: Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Nội dung, chỉ tiêu thi đua: Bám sát Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 

2022, trọng tâm gồm những nội dung sau: 
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a) Công tác chỉ đạo, điều hành: Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện công tác PBGDPL và các Kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án về 

PBGDPL theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 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 phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 5/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật; Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:  

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các quy định, chính sách mới của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước được xã hội quan tâm, nhằm định hướng dư luận xã hội; 

thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; 

phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh COVID-19. Nội dung phổ biến, giáo dục 

pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới được ban hành từ năm 2020-

2022 và các văn bản luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực. 

Cụ thể như: Các quy định của Hiến pháp, các Luật: sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giám định tư pháp; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Hòa giải, đối thoại tại 

tòa án; Thanh niên; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Doanh nghiệp; 

Đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Cư trú; Hôn nhân 

và gia đình; Phòng, chống ma túy; Cảnh sát cơ động; Thi đua, khen thưởng (sửa 

đổi); Thanh tra (sửa đổi); Thi hành án dân sự,… các Điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên. 

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chào cờ, sinh hoạt Ngày Pháp luật định 

kỳ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) năm 2022 tại các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể 

và địa phương. Trong đó, quan tâm nghiên cứu, xây dựng các hoạt động hưởng ứng 

bằng các hình thức đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế 

của từng đơn vị, địa phương và báo cáo chung trong báo cáo kết quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp.  

d) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm hiệu 

quả. 

đ) Các cơ quan, đơn vị, địa phương sơ kết, tổng kết; báo cáo kết quả thực 

hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp, để tổng hợp), báo cáo 6 tháng đầu 

năm gửi trước ngày 02/6, báo cáo tổng kết gửi trước ngày 02/12.  
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e) Tích cực hưởng ứng, tham gia các Hội thi, Cuộc thi về tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật (theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp). 

4. Thời gian phát động và tổ chức phong trào thực hiện từ khi Kế hoạch phát 

động thi đua 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 2022 ban hành đến hết tháng 11/2022. 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA: 

1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp về nội dung, nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực 

chuyên ngành; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở. 

2. Phát huy trách nhiệm của thành viên: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh, cấp huyện; cơ quan, đơn vị, Hội, đoàn thể, người làm công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. 

3. Đối với các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh: phân công các Báo cáo 

viên pháp luật tỉnh thuộc đơn vị, trực tiếp báo cáo các văn bản luật trong sinh hoạt 

Ngày Pháp luật hàng tháng tại cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để Báo cáo viên 

pháp luật tỉnh thuộc đơn vị phối hợp, tham gia báo cáo, tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật chuyên ngành theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

4. Đối với các huyện, thành phố:  

a) Ban hành văn bản triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Rà soát, củng cố, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa 

giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở theo Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. 

b) Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và gửi báo cáo về 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh. 

- Hướng dẫn và phân bổ kinh phí đảm bảo cho cấp xã thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022 và những năm tiếp theo.  

d) Triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông Tư 

số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021. 

III. HÌNH THỨC, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 

KHEN THƯỞNG: 

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thủ tục đề nghị khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế thi đua, khen thưởng và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen 
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thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của 

UBND tỉnh. 

3. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng: chậm nhất đến hết ngày 

30/11/2022. 

4. Về số lượng khen thưởng: Không quá 08 tập thể và 08 cá nhân. 

Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tại cơ sở.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua gửi về Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (thông qua Sở Tư pháp - Thường 

trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) trước ngày 04/3/2022. 

2. Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh) có trách nhiệm: 

a) Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua, danh sách các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có Kế hoạch phát động thi đua gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội 

vụ) để tổng hợp. 

b) Phối hợp với Sở, ban, ngành, Mặt trận và các Hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch; định kỳ kiểm tra, tổng hợp và 

báo cáo tình hình, kết quả phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2022 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).  

c) Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch, bình 

xét, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo đúng quy định. 

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thẩm định, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 theo đúng quy định 

hiện hành. 

4. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Mặt trận và các Hội, đoàn thể tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022 và Kế 

hoạch phát động thi đua 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 2022 thực hiện đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận:                                                                                      
- Hội đồng PHPBGDPL Trung ương; 

- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);      

- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);     

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

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (N.Đ.T); 

- Lưu: VT, VXNV. NY    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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