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CONG IIOA xA HOT CEUU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hjnh phác
Minh Long, ngày 25 tháng 01 nãin 2019

K1 HO4CH
Trin khai cong tác ph bin, giáo dic. pháp 1ut, chun tip cn pháp li4t,
hôa giãi co' s& và try' giáp 1 trên dja bàn huyn Mmli Long nàm 2019
Thiic hin Lut PM bin, giáo d1rc pháp 1u.t (PBGDPL) ngày
20/6/2012;Ngh djnh so 28/2013/ND-CP ngày 04/4/2013 ca Chmnh phñ quy
d:jnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lu.t PBGDPL; Quyêt djnh so
705/QD-TTg ngày 25/5/2017 ciia Thu tu'ó'ng ChInh phü ye ban hnh Chuo'ng
trinh PBGDPL giai don 2017-2021; Quyêt djnh so 1163/QD-BTP ngày
24/7/2017 cüa B trixó'ng B Tu pháp ye ban hnh kê hoch thirc hin
Chuo'ng trInh PBGDPL giai don 2017-2021; Kê hoch so 5753/KH-UBND
ngày 19/9/2017 cña UBND tinh Quàng Ng.i ye triên khai thçrc hin chu'o'ng
trinh phô biên, giáo dic pháp 1u.t giai don 2017- 2021; Kê hoch so
765 6/KH-.UBND ngày 11/12/20 17 c1ia UBND tinh Quàng Ngãi ye thçrc hin
De an "X. hi hóa cong tác phô biên, giáo d1rc pháp 1u.t và trg giüp pháp 1
giai don 2017 - 2021" trên dja bàn tinh Quàng Ng.i; Kê hoch so 02/KRUBND c1ia UBND tinh Quàng Ngi ye triên khai cong tác phô biên, giáo dye
pháp 1ut, hôa giài & Ca s& và xây dçrng x. dt chuân tiêp cn pháp 1uQt và trên
da bàn ti'inh Quàng Ngi nàrn 2019. Chii tich UBND huyn Mirth Long ban
hành K.ê hoch thçrc hin cong tao PBGDPL, hOa giãi ó' Go, SO', tr9' giüp pháp
1, xây dirng xdt chuân tiêp cn pháp 1ut trên da bàn huyn Minh Long
närn 2019, c11 the ahu: sau:
I. Mic dich, yêu cu
1. Miic dIcli
- Dy rnnh vic thirc hin có hiu qua du'O'ng iM, chii truong cua Dáng,
pháp 1ut cua Nhà nuó'c ye cong tác PBGDPL; to chirc thirc hin có hiu qua
cong tao hOa giài co' sO', xây d1rng x. dt chuân tiêp cn pháp 1ut, to chc
th1rc hin dung tiên d, dt chat lucrng các chu'oiag trInh, dê n, kê hoch ye
PBGDPL trên dja bàn huyn.
- Tang cu'O'ng vai trO, trách nhirn cña cáo t chóc, Ca quan, don v, dja
phuang trong yiêc trien khai thirc hin nhirn vii PBGDPL; du'a cOng tao
PBGDPL trO' thành nhirn \TiT chinh tr. thuè'ng xuyên và trách nhim cua ca h
thông chInh tr.
- To su chuyn bin rnnh ni trong nhtn thirc yà thüc tuân thü, ch.p
hành, tr giác hpc t.p, tIm hieu pháp luat, xây dçrng lôi sOng va lam yiêc theo
pháp 1ut trong toàn xà hi; du'a cOng tác PBGDPL phát triên ngày càng di
yào chieu sau, thiet thirc, hiu qua. To dieu kin dê mi cOng dan su diing
pháp 1ut lam phuong tin, cOng cii bào ye quyên, igi Ich hgp pháp cña rnInh,

c'àa Nba nu'ó'c và x hi dcng thai gop phn nâng cao nàng içrc quãn 1, diu
hânh cüa chfnh quyên da phuong ó cci so', hn chê các hành vi vi phm pháp
luât on dnh tinh hInh an ninE chInh trj, tr.t ti an toàn x hOi trên dja bàn
huyn.
2. Yêu câu
- Các co' quan, dan v, dja phuong tIch circ phéii h9p trin khai hiu qua
các nOi dung cüa kê hoach ti dan vj, da phu'ang rnInh.
- Darn bão ngun nhan luc, Ca so' vat cht, kinh phI dáp lrng yêu cu
cOng tác PBGDPL, bão darn viêc sir diing các nguôn nhan lirc cho cong tác
PBGDPL phii hpp, hiu qua, tiêt kirn.
- Da dng hóa các hlnh thirc hoat dng PBGDPL; lira ch9n ni dung
phii h9'p vói tfrng dOi tuo'ng, da bàn, chiit trpng phô b.iên quy djnh pháp luât
cu the, thiêt thuc dê can b, Nhân dan de nàrn bat và thçrc hin;
IT. Ni dung k hoch
1. Trin khai thi'c hin Lut PBGDPL và các
van ban hu'ó'ng dn
- Thu'O'ng xuyên thc hin vic ci:ing c, kin toàn HQi dng Phi h9p
PBGD?L cüa huyên; di ngü Báo cáo viên pháp luat, tuyêntruyên viên pháp
uât, tO chñc cac hi ng tp huân nghiêp vii, bOi du'ö'ng kiên tho'c pháp 1ut,
nâng cao chat lu'ang, k nang cho di ng báo cáo viên, tuyên truyên viên
pháp 1u.t.
- Tang cu'O'ng t chic, trin khai các ho.t dQng PBGDPL cho các di
tLrang d.c thu theo quy djnh cüa Lust PBGDPL.
- Tip tic phát huy hiu qua rnO hInh sinh hoat Ngày pháp 1utdu'ac t
chirc hang tháng tai các co' quan, dan vj, dja phuong; xây dirng ke hoach,
hu'ó'ng dan tO chüc triên khai thirc hin Ngày pháp 1u,t rnro'c CHXHCN Vit
Narn nàrn 2019.
- Tip tic duy tn trin khai các cuc thi tIm hiu pháp 1ut qua các hInh
thirc (thi viêt, trc tuyên qua Internet.....).
- Phi hp'p t chic các cuc thi tim hiu pháp 1ut qua hInh thirc san
khâu hóa, day rnnh tuyên truyên pháp 1ut trên cácphixong tin thông tin di
chung.
- TMp tic rà soát, tMng kê, 1drn tra tinE hlnh tlurc hin Quy& djnh s
0 6/2 010/QD-TTg ngây 25/01/2010 cüa Thu tu'ón.g QiInh phü ye xây dirng,
quàn 1, khai thác tu sách pháp 1ut; tong h9p, xay dung danh myc dê bô sung
sách, tài lieu mó'i cho các tü sách pháp luât.
2. Ph bi&i các van bàn quy phim pháp I.ut
do Trung u'o'ng ban
hành
a) Pli bin các van bàn 1ut du'çc Quc hi thông qua trong närn 2018,
2019 có hiu 1rc trong nàrn 2019, nArn 2020.
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b) Tip t1ic tang cu'ô'ng pM bin, tuyên truyn các van bàn pháp 1u.t
quan tr9ng, lien quaii m.t thiet den dè'i song Nhân dan nhu: BO lut Hlnh s'çr,
B 1ut Dan sr, Lut Tiêp cn thông tin, Lu.t Tré em, Lut Bào hiêm x hi,
Lut An toàn thông tin m.ng, Lu.t Trg giüp pháp 1, Lut trách nhirn bôi
thuô'ng ctia Nba nuó'c; pháp 1ut ye boa giãi co' s&; Lut dat dai; Lu.t khiêu
ni, Lut to cáo; Luât hon nhân và gia dInh; Lut xir 1 vi ph.rn hành chInh;
Lust giao thông du'ng b, Lu.t Nghia vii quail slr; Luat phông, chOng tharn
nhing; Lu.t bào v rnôi tru'ô'ng...
3. T chü'c trin khai thii'c hin các chu'o'ng trinh, d an, k hotch
cüa huyn.
T chic thirc hin Dè an "X. hi hóa Cong tác pM bin, giáo diic
pháp 1ut và trg gitip pháp l giai doan 2017 2021" trên dja bàn huyn Minh
Long, theo K ho.ch so 107/KH-UBND ngày 26/12L2D 17;Dê an "Day mnh
phô biên ni dung co' bàn cüa Cong uó'c quôc tê vêcác quyên dan sir, chInh trj
và pháp lut Vit Narn cho can b, cOng chic, viên chic và Nhân dan" trên
dja bàn huyn theo Kê hoch sO 3 1/KH-UBND ngày 05/4/20 17.
Tip ti.ic t chirc tri&i khai Ká hoich s 96/KR-UBND ngày
16/1 1/2017 cüa UBND huyn ye triên khai thc hin Chuo'ng trInh phô biên,
giáo dye pháp 1ut gii do.n 2017 2021.
-

-

-

-

Các Chuo'ng trInh phéd h9'p vói UB MTTQVN huyn, Hi LHPN
huyn, Hi Nông dan huyn, Huyn Doàn Mirth Long.
-

Các Clmo'ng trInh, d an, k hoch khác theo sçr chi d.o cita ngành và
cüa huyn.
-

4. Thirc hin Tr9' giüp pháp I cho di tu'qng theo quy djnh cüa
pháp Iut
Phi h9'p vi Hi Lut Gia Quáng Ngâi t. chóc pM bik, giáo diic
các van bàn lien quan thiêt thi.rc den dà'i sOng cüa Nbân dn hoc cácvn bàn
luât do UBND xa Co yêu cau ti 5/5 x (UBND dng k nhu cau). Dông thèi,
thông qua buôi phô biên, tuyen truyên s tr? giüp pháp l~T và tu van pháp lu.t
mien phI cho nguO'i tharn dr cO nhu câu.
-

PhOng pMi h9'p vó'i TJBN]D xã t chic tuyên truyn, trçY giüp pháp l
cho Mhan dan ti các xã (xã dang k ahu câu).
-

5. Thii'c hin cOng tác hôa giãi ö' co' sO'
Tip tiic trin khai Lut HOa giài & co' s& và các van bàn huóng dn
thi thi hành;
-

T chc các ló'p tp hu.n nghip vi,i hOa giài, bM du'O'ng kn thcrc
pháp lut cho di ngü hOa giái yiên & CO' SO'.
-

Rà soát, tMng kê, cüng c,kin toàn nhArn nang cao cht lu'9'ng cña to
hOa giâi;
-

Tip nhân, cung cp dy dü s theo döi hot dng hOa giài a co s& cho
tOhOagiài;
-

6. T clifrc tIic hin nIiirn vi xây dyng xã dt chun tip cn
pháp 1ut
Tip t1ic trin khai thirc hin Quyt djnh s 619/QD-TTg ngày
08/5/20 17 cüa Thu tuó'ng ChInE. phü ban hnh Quy djnh ye xây dçrng x,
phu'Ong, th trân dt chuân tiêp can pháp 1u.t (theo Kê hoch so 02/KRUBND ngày 05/01/2018 cüa UBND huyn Mirth Long) và Thông tu' so
07/2017/TT-BTP cüa B Tu' pháp quy djnh ye diem so, huthig dn cách tInh
dim các chi tiêu tiêp can pháp luat, Hi dOng danE. giá tiêp can pháp lua.t và
mt so nôi dung ye xây ding xã, phu'ôig, thj trân d.t chuân tiêp can pháp
luat.
7. So' kt, tng kt và thii'c Iiin chinh sách thi dua, khen thu'ö'ng
trong cOng tác PBGDPL.
III. To chfrc thu'c hiên
1. Trách nhiêm thu'c hiên
a) Phông Tu pháp - Thu'ôiig trirc Hi dng PHPBGDPL huyn có trách
nhiêm lam dâu rnOi huó'ng dan, dOn doe, kiêrn tra vic triên khai thirc hin kê
hoach; tharn mu'u UBN]D huyn chI do triên khai kê hoch cOng tác
PBGDPL nàm 2019; djnh k' báo cáo UBND huyn và S& Tu pháp ye ket qua
tiurc hiên.
b) Các phông, ban, ngành, hi doàn th; thành viên Hi dàng
PHPBGDPL huyn:
Co ti-ách nhim xây dirng k hoc1i, kinh ph.i trin k.hai cong tác
PBGDPL trong co' quail, dcrn vj, ngành inInh theo iii dung ke hoch nay; chu
dng phOi h9p vói PhOng Tu pháp, các co' quan có lien quan trong vic triên
khai, tliirc hiên các de an, kê hoch, chuong trInh phôi hop ye tuyên truyên,
PBGDPL dã du9'c phê duyt, ky" kêt;
c) Uy ban nhân dan các xã
Can cCr vao ni dung KA hoch, xây dimgk hoach cOng tác nàm 2019
cüa dja phuong; trong do luu các nhim vii ye xây drng x d?t chuân tiêp
can pháp luat; Cong tác trcY giup pháp 1, hôa giài & ca s& trên dja bàn xã.
Tang cu'&ng vai trô, trách nhirn, hiu qua hot dng cüa di ngfl tuyên
truyên viên pháp luat, hôa giái vien & co' s&; thc hin cOng tác sa ket, tong
ket danE. giá tinE. hInh, ket qua thc hin.
2. Kinh phi
a) Phông Tu' pháp huyn
T chiirc các d9t Hi ng tr ngun kinh phi d.c thu tuyen truyn, ph
biên giáo diic pháp luat nàm 2019.
b) Các co' quan, dan v, hi doàn th yà UBNI) các xi
Dci trfi kinh phi phiic yu cho hoat dng ph bin, giáo diic pháp luat tai don
yj, dja phuorig minh va zà dnh k' (06 tháng, 01 nam) báo cáo kt qua hoat
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dng v UBND huyn (qua Phông Tu pháp, báo cáo 6 tháng trnó'c ngày 15/6
hang nàrn; báo cáo nàrn truó'c ngày 15/12 hang nàrn).
Trong qua trInh t1c hin có gI vu'óg mc báo cáo cho Hi dng ph
biên giáo diic pháp 1ut huyn (qua Phông Tu' pháp), dê duçic huó'ng dan
thông nhât.

CHU TICH

.T'To'i nlzâiz:

-

S& Tu pliáp
(thay báo cáo);
TT: HU, HDND huynJ
CT, PCT UBND huyên;
Các co quaii chuyên mon cüa huyn;
Mt trLn, các Hi, doàn the huyn;
Cong an, Quan sr;
VP: CPVP;
Luu VT.

Vô Dlnh Tiên
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